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অন্ক্রমণিকা। 
বন্ছ পরিশ্রমে বন্যত্বে ও বন্ধ অর্থব্যয়ে আমি ফলিত জ্যোভিষের বহুবিধ গ্রন্থ সংগ্রহ পুর্ব্বক অল্মদ্দেশীয় সাধা- 

রণের ছিভ সাধনোদ্গোশে প্রচার করিতে কতসংঙ্কপ্প হইয়া রাজকীয় যল্্াধ্যক্ষ মহাশয়ের মহিত এরূপ বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলাম যে, তিনি প্রতি মাসে ১২ বারো ফরমা মুদ্রিত করির] দিবেন, এবং প্রতিফরমায় আমি তাহাকে ও 

সাড়ে ছয় টাকা দিব । তিনি বর্ণাশুদ্ধি শোধন জন্য এ্রঁফ দেখিয়া এবং যদি অনুবাদের দোষ থাকে তাহাও শোধন 
করিয়া! দিবেন, তজ্জন্য আমি তীহাকে প্রতিফরমাতে অতিরিক্ত এক টাকা দিব। আমি ফলিত জ্যোতিষ প্রথম 

খণ্ডের কএক সংখ্যা মুদ্রাঙ্কন কালে রাজকীয় যন্ত্রীধ্যক্ষের নিকটএই মাত্র বিশেষ সাহার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। এবং তাছার 
টাকাও সমুদয় তাহাকে সম্পুর্ণ রূপ যথা! সময়ে প্রদান করিয়াছি । পরে উক্ত রাজকীর যন্তাধ্যক্ষের ও প্রিপ্টারের 
নানাবিধ অসস্তোষকর অবৈধ বিপরীতাচরণে আমি বিরক্ত হুইর1 এ যন্ত্রীলরে মুদ্রাঙ্কন কার্ধ্য বন্ধ করিয়া জ্যোতিষ 
প্রকীশ নামক একটী নুতন যন্ত্রালয় স্বয়ং সংস্থাপন করিয়া নানাবিধ নুতন উৎক্লউ সরঞ্জাম সমুদায় ত্র পুর্ববক 
তাহাতে ফলিত জ্যোতিষের প্রথম খণ্ডের সপ্তম সঙ্ত্যা হইতে এবং ছ্িতীয় খণ্ডের প্রথম সঞ্্যা হইতে প্রচার করিতে 

আরম্ত করিয়াছি। ্রাহকগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির অনুরোধে প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ না হইতেই দ্বিভীর খণ্ড ও 

তাহাতে প্রশ্বগণনা প্রচার করিতে আর্ত করিলাম। এক্ষণে প্রথম খণ্ডের শেষ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম 

অংশ উভয় এক কালে মাঁসে মাসে মুট্টিত করিবার কণ্পনা আছে। 

অতীব প্রাচীন মন্থু প্রভৃতি মহধিগণের সময় অববি এই ফলত জ্যোতিষ অস্মদ্দেশে চিরক'ল প্রচলিত আ'ছে। 

পূর্বতন জ্যোতির্কেত্তা পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্র অবলম্বন পূর্বক অন্রান্ত রূপে কালত্রয়ের রত্তান্ত বলিয়া দিতেন । 
এখনও কোন কোন মহ্থাত্মার অভ্রান্ত গণনা দেখিয়া আমরা যার পর নাই বিম্মপ্নসাগরে মগ্ন হইয়াছি। পুর্ব কালে 
পারম্থ্য গ্রীশ মীসর রোম চীন তুরক্ষ প্রভৃতি নানাদেশীয় পরিব্রীজকগণ অন্মদ্দেশে আনিয়া অন্মদ্ধেশীয জ্যোতি- 

বিৎ পণ্ডিতগণের অদ্ভুত ত্রিকালজ্ঞতা দেখিয়া মোহিত হুইরাছিলেন। পরে তীহ্থারা অল্মদ্দেশ হইতে গণনা শিক্ষা 

করিয়! স্ব স্ব দেশে প্রচার করেন। ইংলণ্ডেও পূর্ব্বে এই জ্যোতিষগ্ণনা প্রচলিত ছিল। ইয়,রোশীর সম্ত্রা.দিগের 

নিকটেও একএকজন জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত থাকিতেন । যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময় তীহীরা গণনা করিয়া শুভাশুত ফল ও 
সন্ধি বিগ্রহের মধ্যে কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করিয়া দিতেন। ইংলও্ডে মহারাণী এলিজেবেণের সময় পালি য়ামেণ্টে 
স্থির হুইল যে ভবিধ্যৎ গণনা! দ্বার লোকের অনিষ্ট ব্যতীত উপকার বিশেষ নাই। অশুভ ফল শ্রবণে লোকে 

অগ্রেই হতাশ ও গ্োদ্যম হইয়া পড়ে এবং এই গণনায় থ্ টানবর্শ্মও দৃঢ় রূপে থাকিতে পরে না, ইত্যাদি 

নানা কারণে ইংলণ্ডে আইন নিবন্ধ হইল যে, অতঃপর যিনি ভুত ভবিষ্যৎ গণনা করিবেন, তিনি রাজদণ্ডে দণ্ডিত 

হইবেন। এক্ষণে আমাদের দেশে যে জমুদ্লায় জ্যেতিষের গ্রন্থ পাওয়। যায় না, তাহারও অনুবাদ ইংলণ্ড প্রাপ্ত 
হওয়! যাইতেছে। মুসলমানদিশের দৌরাত্ম্য কোন কোন গ্রন্থ লুপ্ত হওরাতে এরূপ ঘটনা হুইয়াছে। আমাদের 
ইচ্ছা! আছে যে সংস্কৃত যত গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহার গণনা প্রচার করিয়া পশ্চাং যে সমুদ্ায় গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে, ও 

ভিম্ন দেশীয়েরা ষে, গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া! লইয়াছে, তাহা হইতেও শেষে কিছু কিছু গণনা প্রকাশ করিব । 

আমর! যেরূপ দুন্স'ভ গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি, যেরূপ ছুরূহু কার্ধ্যে প্রবন্ত হুইয়াছি, তাহাতে ষদ্দি কোন অংশ যথা- 

স্থানে বিন্যস্ত না হইয়া স্থানান্তরে দেওয়া হয়ঃ পাঁঠকমছোদরগণ তাহ ক্ষমা করিবেন । ইতি 

সাংবুতনা জেল! ঢাক1। 

জ্যোতিষ প্রকাশ য্্তর। হাল সাং কতিকাতা। ষোড়াসাকে| | শ্রিবকষ্চ দার লেন। নং ৭ 



ইশ্বরল্মরণ পূর্ব্বক,মনে মনে কোন একটা ভাবী শুভাশুভ ঘটনার প্রশ্ন করিয়া! এই দৈববাণী চক্রের অন্তর্গত যে কোন 
অক্ষরে অঙ্গুলি প্রদান করিবে । পরে সেই স্পৃষ্ঠ অক্ষর গ্রহণ পূর্বক তৎপরবর্তী দশম ও তাহার দশম এই রূপে দশম দশম অক্ষর 
গ্রহণ করিবে । চক্রের শেষ পর্য্যন্ত হলে প্রথম হইতে আরম্ত করিবে। যে অক্ষর স্পর্শ করা হইয়াছিল, সেই পর্যাস্ত 
পৌছিলে,আর অক্ষর গ্রহণ করিবে না। পরে গৃহীত অক্ষর সমুদায় পাঠ করিলে মানসিক প্রক্সের উত্তর হইবে। উত্তরের 
শেষের ২৪ অক্ষর প্রথমে-উঠতে পারে। তাহা যথা হানে বিশ্বস্ত করিয়া লইবে ' 



অথ প্রশ্ঙ্কচ্ড়ামণি। 
জারি সস সপ্ত ছি সু পি এ 

অথ প্রঙ্নান্ক চুড়ামণি করিবে। যদি তখন পূর্বান্ণ হয়, তাহা হইলে একটি শিশুকে 

পূর্বাহ্ছে গ্রাহয়েৎ প্রশ্নে পুষ্পস্ত শিশুনাভিধাম্। ৯ পের নাম করিতে কছিবে। যদি মধ্যাকক 

যুনা ফলম্ত মধ্যাঙ্কে দেবস্তাতো। জরামতা ॥ হয়, তাহা হইলে একটি মুবাপুকধকে কোন একটা 

তত্র বন্স্বরাঙ্ানাং পি প্রবকমিশ্রিতম্। ফলের নাম করিতে বলিবে। যদি অপরাহ্ণ হয়, তাহ 

ভাজগ়িত্বা ত্রিভির্বাচ্যং ফলং শেষানুদারতঃ হইলে এক বদ্ধকে কোন দেবতার নাম করিতে কহিবে। 

অথাক্ষরাঙ্কাঃ ॥ পরে বালক যুবা অথবা বদ্ধ যে পুঙ্গ+ ফল বা দেবতার 

গুণেন্দবে। ১৩ ইবনিকরৌ ২১ কৃশানুশশিনৌ ১৩ ধৃতিঃ ১৮। ূ নাম গ্রহণ করিবে, ভাহাতে যত অক্ষর হইবে, এ সমস্ত 

অক্ষরাঙ্ক এবং যে প্রশ্নের যে ধ্রবাঙ্ক নির্দিটি আছে, এই 
তিথয়ো ১৫ বাছুষমলা। ২২ নন্দচন্ছ। ১৯ দ্বিবাহবঃ ২২। 

ছুই প্রকার অঙ্ক একত্র যোগ করিলে যে অস্কু হয়ঃ তাহাকে অগ্কেন্দবো ১৯ ইবনিগুণ। ৩১ ভানবে! ১২ দ্বিরদেন্দবঃ ১৮। 

শ্বরাণাং ব্লীবহীনানাং নির্দিষ্টাঃ পিগুকা ইমে | তিন দ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে» 

রূপনেত্রাণি ২১ খগ্ণ! ৩০ বিশ্বে ১৩ মঙ্গলভূময়ঃ ১৮। তাহা দ্বারা যেরূপ প্রশ্নে যে্ূপ ফল উক্ত হইবে, 
শশাঙ্করাম! ৩১ তান্য ২৭ টি ১৬ রিষুরামা ৩৫ ধৃতি ১৮ নধাঃ২০। তাহা! কহিবে। সেই ফল পশ্চাৎ প্রকটিত হুইয়াছে। 
অব্বাঃ ১৭ শরাগ্রয়ো। ৩৫ বিশ্বে ১৩ বজ্িণঃ ১3 পর্বতেন্বঃ ১৭। যোঁড়শ স্বরবর্ণের মধ্যে ব্রীব স্বর অর্থাং খর ১৪ 

ঘনা ১ নাগতুবো ১৭ বাধবহয়ো ৩৫ দিরদাশিনৌ২৮। ব্যতীত অবশিউ অকারাদি দ্বাদশ স্মর এবং ককারাদি 
গজচন্ত্রা ১৮ ধতৃগ্ডণ! ৩৬ রূপদআ। ২১ ধরাশ্বিনঃ ২১ ॥ চৌত্রিশ ব্ঞ্জন বর্ণের দে পিগাল্ত নির্দিউ আছে, তাহা 

নখর! ২০ স্তিথয়ো ১৫ বিশ্বে ১৩ রুদ্র ১১ নন্দাঃ ৯ কুবাহবঃ ২১ 

শরবাম। ৩৫ ঘন1 ১৭ বাণবহৃয়ো ৩৫ হর্কাশ্চ ১২ বজ্িণং ১৪ ॥ 

কাদীনামিত্যস্কপিও্ডাঃ ক্ষান্তানামীরিতাঃ ক্রমাৎ ॥ 
অ১৩ | এ ১৯ উ ১৩] ধ২৮ 

অথ প্রশ্নজ্ঞান। লী টো 

প্রশ্ন ছুই প্রকায়, মানসিক ও বাচনিক। তম্বধ্যে আ. ২১ ত্রী২২ থখ ৩০] জও৩৫।|। ০১৪ | ন১৮ | য ১৩ | ম ৩৫ 

বাচনিক প্রশ্নগণনার নানাপ্রকার উপার নির্দি আছে। 
তাহাতে প্রশ্থীঙ্কচুড়ামণি গ্রন্থে যেরূপ প্রশ্নজ্ঞানের উপায় 
এবং তাহার ফলাফল নির্থারিত আছে, তাহা! নিম্গে প্রকাশ 
করা যাইতেছে। প্রথমতঃ দিনযানকে ব| রাত্রিমানকে ৫ 

সমান তিন ভাখে বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগকে পুর্ববা্ধ উ১৫ | অং১২ 
তৎপর ভাগকে মধ্যান্ন এবং শেষ ভাগকে অপরাহ্ধ রপে ____ 

কণ্পন। করিবে । যে সময়ে প্রশ্নকর্তী কোন প্রশ্ন করিবে, উ২২| অঃ১৮ 

এ সময উক্ত কালব্রয়ের মধ্যে কোন্ কাল তাহা বিবেচনা 

নিম্ন লিখিত চক্রে প্রকটিত হইল । 

ক ২১ ছ ১৬ ম১৫ | ব১৭ 

আনার এরর 

চা 

ই১৩]ও১৯| গঠ১৩ | ঝ১৮ | ৭১৭ | প৩১৬| র১১ | হ১২ 

ঈী১৮ ও ৩১ ঘ১৮ | ঞ২০ | ত১৭|ফ২১| ল৯ | ক্ষ ১১ 

ও ৩১ | ট ১৭ | থখ১৭| ব২১ | ব২১ 

শা বার আন 

চ২৭ | ঠ৩৫ | দ৩৫ | ভ$] শ৩৫ 



২ প্রশ্নান্কচুড়ামিণি। 

অথ 'ঞবাঙ্কাঃ ফলানি চ ॥ 

লাভালাভগতগ্রশ্লে খান্ধয়ো৷ 3০ ধবকঃ গ্মতঃ। 

লাভোহন্ললাভোইপচয়ঃ ফলমত্র ক্রমান্বিতম্ ॥ 
জীবনাজীবনপ্রশ্থে গগনান্ধি 3০ ফরবঃ ম্মতঃ। 

ক্রমেণ জীবনং কষ্টং মৃতিশ্চ ত্রিফলং ম্মুতম্॥ 

সুখহ্ঃথাত্মকপ্রশ্নে ধরব! মঙ্গলভূময়ঃ ৩৮। 

হুখং মিশ্রং মহতৎকষ্টং ফলমত্র ক্রমান্থিতম্ ॥ 

আগমাগমনপ্রশ্নে গজরামো। ৩৮ বে! ভবেৎ। 

অন্গুক্রমাৎ ফলান্যত্র আগমস্থিত্যনাগমাঃ ॥ 

চত্বারিংশদঞ্বঃ ৪০ প্রোজ্জঃ প্রশ্বে জয়পরাজয়ে । 

জয়ঃ সন্ধিশ্চ ভঙ্গশ্চ ক্রমেণাত্র ফলান্যপি ॥ 

গমনাগমনপ্রশ্লরে ্বঃ শ্ভাদগগনাগ্রয়ঃ ৩০ | 

গমনাগমনাভাবো মরণঞ্জ ক্রমাৎ ফলম্ ॥ 

বর্ষাবর্ষাত্মকপ্রশ্নে ফ্ষবকঃ স্যান্দিপাবকাঃ ৩২ 

বর্মাললবৃষ্ট্যনাবৃষ্টিঃ ফলমত্র ক্রমাদ্বিছঃ | 

ইত্যেতে ধ্রবকাঃ প্রোক্তাঃ ফলানি চ যথাক্রমম্। 
এষামেবানুসারেণ শেষমৃহাং বিচক্ষণৈঃ ॥ 

ইতি প্রশ্নাঙ্থচুড়ামণিঃ সমাপ্তঃ। 

অথ লাভালাভ। 

লাতালাভ বিষয়ক প্রশ্নে প্বাঙ্ক ৪০ চল্লিশ । ইহাতে 

বালাদি দ্বারা উচ্চারিত পুষ্পাদি নামের বর্ণন্ক যোগ করিয়! 
তিন দ্বারা ভাগ করিলে যদি১ এক অবশিষ্ট থকে, তাহা 
হইলে লাভ হয়, যদি ২ দুই অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে 
অল্প লাভ হয় এবং ০ শুন্য অবশিষ্ট থাকিলে ক্ষতি হয়। 

অথ জীবনমরণ 

জীবন মরণ বিষরক প্রশ্নে ফ্বাঙ্ক ৪০ চল্িশ। 

এখানেও পূর্বের ন্যায় প্রক্রির! করিয়! পশ্চাঁৎ তিন দ্বার! 

ভাগ করিলে যদি অবশিষ্ট ১ এক থাকে তাহা! হইলে 
জীবন, ২ ছুই থাকিলে ক, শুন্য থাকিলে মৃত্যু হয় । 

অথ সুখছুঃখ | 

সুখ এবং দুঃখ ঘটিত প্রশ্ন হইলে ঞরবাস্ক ৩৮ আট্রিশ। 

এস্থলেও পূর্বের ন্যায় ভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্স্য করিবে 
এবং শেধাঙ্ক বারা ষ্ঠ স্থির করিয়া কছিবে। যদি ১ এক 

অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে সুখ, ছুই থাকিলে সুখ ও 

ছুখ মিশ্রিত কল, শৃন্য থাকিলে অতিশয় কষ্ট হুইবে। 

অথ আগমনানাগমন । 

আগ্মমন এবং অনাগমন সঙ্বস্ধেপ্রশ্ন হইলে গ্রযাঙ্ক ৩৮ 
আটত্রিশ। ইহাতে পূর্বের ন্যায় যোখ পূর্বক তিন দ্বারা 
ভাগ করিয়া ষদি ১ এক অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে 
আগমন, যদি ঢুই থাকে সেই স্থছলেই স্থিতি, শুন্য থাকিলে 
অনাগমন (আসিবে না) স্থির করিবে। 

অথ জয়পরাজয় ৷ 

জয় পরাজয় সম্বন্ধীয় প্রশ্নে প্রবাহ ৪০ চল্লিশ । এ 
স্থলেও পুর্বে ন্যায় যোগ ও ভাগ করিয়া যদি এক 

থাকে তাহা হইলে জয় হয়, ছুই থাকিলে, সন্ধি (মিলন) 
০ শুন্য থাকিলে পরাজয় হয়। 

অথ যাত্রা । 

গামনাগমন (যাত্র!) সন্বন্ধীয় প্রশ্শে গ্রবাঙ্ক ৩০। 
এস্থলেও পুর্বের ন্যায় যোগাদি ভাগছার পর্য্যন্ত সমস্ত 

| কার্য্য করিয়া যদি এক থাকে তাহা! হইলে গমন, যদি 

ই থাকে তাহা! হইলে আগমনাভাব, যদি শুন্য থাকে 
তাহা হইলে সেই যাত্রায় গমন করিলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। 

অথ গর্ভস্থ সন্তান পরীক্ষণ] 

(মতান্তরে) গর্ভসন্বশ্বীয় প্রশ্নে গ্রবাঙ্ক ৩২ বত্রিশ । ইহাতে 
পূর্ধের ন্যার যোগ ভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য করিয়া এক 
থাকিলে পুত্র, ছুই থাকিলে কন্যা, শুন্য থাকিলে শুন্য 
(সন্তানাভাব) হয় । 

অথ বর্ষণচিন্তা ৷ 

বর্ষা এবং বর্ধাভাৰ ঘটিত প্রশ্ন হইলে গ্রবাঙ্ক ৩২ 

বত্রিশ । এস্থলেও পূর্বের ন্যায় যোগাদি ভাগ পর্য্যস্ত সমস্ত 

কার্য্য করিয়া যদি ১এক অবশিষ্ট থাকে তাছ! হইলে বর্ষা, 
ছুই থাকিলে অণ্প ববি, যদি শুন্য থাকে, তাহা হইলে 
অনারষ্ি হুইবে। এই যে সমস্ত গ্রবাঙ্ক কথিত হুইল, 
যথাক্রমে উহ্বাদিগের ফলও কথিত হুইয়াছে। ইহাতে 

যে সমস্ত প্রশ্ন উক্ত হইয়াছে, তদতিরিস্ত প্রশ্ন হইলে 
তাহা উহাদিগের মধ্যে যাহার অন্তর্গত হইতে পারে, 

ভাহা বিষেচনা করিয়া যাবদীয় প্রশ্নের কল কছিবে। 

ইতি ফলিত জ্যেতিষে প্রপ্থীঙ্কচুড়ামণি সমাপ্ত । 



অথ কেরলী। 
»টস- 

প্রশ্নজ্ঞান | 

নরাণাং প্রশ্ববাক্যেন যথ। ব্যক্তং শুভাগুভম্। 

তাং বর্ণক্ূপিণীং বন্দে ভারতীং পরমেশ্বরীম্ ॥ 

যে বাকৃদেবী হইতে প্রশ্নবাক্যোক্ত অক্ষর দ্বারা মানব- | 

গণের শুভাশুত ব্যক্ত হুইয়া থাকে, সেই বর্ণগ্ূ্পধারিণী 

পরমেশ্বরীকে নমস্কার করি। 

বিনা লগ্মং বিনা ভাবং বিন! গ্রহবিচারণম্ । 

অনৃশ্ঠদর্শনাদর্শং প্রশ্নজানং নিরপ্যতে ॥ 

যাহা অদৃশ্য পদার্থ দর্শনের আদর্শ স্বরূপ, এক্ষণে 

সেই প্রশ্ন পরিজ্ঞান নিরূপণ করা যাইতেছে । ইহাতে 

কোন লগ্ম বিচার কিবা ভাববিচার অথবা] কোনরূপ 

গ্রথ বিচার করিবার আবশ্যক হইবে না, কেবল মাত্র 

উচ্চারিত প্রশ্নীক্ষর লইয়া অভীষ্ট প্রশ্ন গণনা সামাদ] 

হইবে। 

প্রশ্নকালীন যে লগ্জু উদিত থাকে,সেই লগ্ন ছার প্রশ্ন 

গণনা করিবার যে রীতি প্রচলিত আছে, ইহাতে তাহার 

কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এ লাস্্িক প্রশ্মগণনায় শয়- 

নাদি ও তন্বাদি নানাপ্রকার ভাব বিচার এবং গ্রহ্গণের 

অস্ত, বক্র ও মিত্র শত্রু স্ব-্ভাব উচ্চাদি স্থান এবং বলাবল 

বিবেচনানুসারে প্রশ্নের ফলাফল কথিত হইয়া থাকে, কিন্ত 

ইহাতে সেরূপ কোন গণনার আবশ্যক করে না, কেবল 

মার বর্ণাক্ষর দ্বারা! অভিপ্রেত প্রশ্ন প্রকাশ হয়। 

অকচটতপযশা। বর্গাশ্চা্টৌ প্রকী্ঠিতাঃ 

সর্কেষাং প্রশ্নবর্ণানামাদ্যাক্ষরস্ত মুখাত্ম্ ॥ 

আবির্ডাববশীৎ ক্কাপি যদৃচ্ছস্বরতাং ব্রজেৎ। 

অক,চ,ট, ত, প,য,শ এই আটটি বর্ণ আট 

বর্গের আদি বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে। অবর্গ উল্লেখ 

করিলে, অআ ইর্ঈ উউ এ এ ও ও অং অঃ 
এই সমুদয় অক্ষর প্রতীত হইবে এবং কবর্গের উল্লেখ 

করিলে, ক খ গ ঘ ও এই পাচবর্ণ, চ বর্গের উল্লেখ 

করিলে, চ ছ জ ব এ, এই পাঁচ বর্ণ, ট বর্গের প্রয়োগ 
করিলে ট ঠ ডঢণ, ত বর্গের উল্লেখ করিলে, ত 

থদধ ন, পবর্গেব উল্লেখ করিলে, প ফবভম, 
যবর্গের উল্লেখ করিলে য র লব এবং শ বর্গের উল্লেখ 

করিলে শষ সহ এই সকল বর্ণের বোধ হুর়। প্রশ্ন- 
বাক্যে যে সকল অক্ষর পরিদৃষ্ট হয়, তাহার আদ 
অক্ষর প্রধান বলিয়া পরিগণিত হুইয়। থাকে । কোন 

কোন স্থলে প্রশ্মাক্ষরের আবির্ভাব ছেতুক যদৃচ্ছা ক্রমে 
স্বরৈরও গতি হয়। 

অই এও বশাজ্জীবং আ ঈ এ ও চমুলকম্॥ 
উ উ অং অস্তথা ধাত্ুং প্রশ্নযোনিবশাদ্বদেত ॥ 

অ, ই, এ, ও, এই চারি স্বর বর্ণে জীব এবং আ, 

ঈঃ &,ও, এই চারি বর্ণে মূল এবং উ উ অং অঃ, এই চারি 
স্বর বর্ণে ধাতু বুঝাইয়া থাকে। প্রশ্নযোনি অর্থাং 
প্রশ্নাক্ষর দ্বারা ক্রমে জীব মুল ও ধাতু অনুভব করিয়া! 
লইবে। 

অথাক্ষরপিণ্ডাঃ | 

অকারে দশকং গ্রাহং দশবৃদ্ধ্যোন্তরোত্তরম। 

ককারাদিক্ষকারান্তমেকমেকমুদীরয়েৎ ॥ 

* অধুনা অক্ষরপিও্ কথিত হইতেছে । 

শ্বরবর্ণের মধ্যে অকারের অঙ্ক দশ এবং আকারাদি 

অন্যান্য স্বরবর্ণে দশ দশ করিয়া সঞ্্া বদ্ধি সহকারে 

অঙ্কুপাত হয় বথা। 

অ ১০ আ২ই৩ঈ ৪০ উ ৫৮ উত* এ৭, 



২ 

এ ৮5 ও ৯০ ও ১০০ অং ১১০ অঃ ১২০ এই সমুদয় 

স্বরাঙ্ক অবধারিত আছে। 

কআদি ক্ষ পর্য্যন্ত ব্যপ্তন বর্ণে অঙ্কুপাত করিতে 
হইলে ক বর্ণেএক /এবং খ বর্ণে ছুই ইত্যাদি প্রত্যেক 
বর্ণে এক এক অঙ্ক বৃদ্ধি করিয়া বিন্যাস করিতে হুইবে। 

কিরূপে সমুদায় ব্যঞ্জনবর্ণের অঙ্ক পাত হইবে, তাহা নিঙ্গে 

লিখিত হইতেছে, যথা। কঙ১খ২ গঙওঘ৪ ও €৫। 

চ৬ঙছ৭জ৮ঝ৯এ১০। ট ১১ ঠ ১২ ড ১৩০১৪ 

গা১৫। ত১৬থ ১৭দ১৮ধ ১৯ ন২০। পা২১ ফ২২ 

৭২৩ ভ২৪ম ২৫। য২৬র ২৭ল ২৮ ব২৯শ ৩০ 

ব৩১স৩২হ ৩৩ ক্ষ ৩৪।৯* 

খ ৯ ৯৯ অকারশ্চ বর্ণমুক্তো| ন গৃহাতে । 

ডীবং ধাতুঞ্চ মূলঞ্চ ত্রিভিঃ শেষে চ লক্ষয়েৎ | 
সর্ধত্রাক্ষরপিগ্ডাচ্চ হারকান্ধেন শেষিতে 

জীবে দৃষ্টে চতুর্ভেদাশ্তুঃশিষ্টাঃ ক্রমাদমী ॥ 

দ্বিপদাশ্চ চতুষ্পাদা! অপদাঃ পদসম্কুলাঃ। 

খর ১৯ ৯৯ এবং ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত যুক্ত অকার 

গ্রছণ করিবে ন1। ইহার আর পৃথক গ্রহণের আবশ্যক 

নাই। 
প্রশ্নবাফ্যের অন্তর্গত বর্ণপমুহের উক্ত প্রকার অঙ্ক 

অর্থাৎ পুর্বে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণে যে সকল অঙ্ক বিন্যাস করা 
হইয়াছে, সেই সেই অক্ষর পরিমিত অঙ্ক একত্র যোগ 

* কোন কোন মতে ব্যঞ্চন বর্ণে অঙ্কপাত করিবার এইরূপ 
রীতি প্রদর্শিত আছে, যথ।-_ 

ক১খ২ংগওঘ৪উ৫। চ১ছ২জও৩ঝ৪ঞ৫। টন 

ঠ২ড৩ঢ৪৭৫। ত১থ২ংদঙধ৪ন৫। পঙ১ফ২বও 

ভওম৫। য১রু২ংল ৩ব৪। শ১ষ ২সঙ৩ হ৪ ক্ষ৫। 

প্রতোেক বর্গের প্রথমাক্ষর এক এবং. বর্গ শেষ পর্যাস্ত 

এক এক অঙ্ক বৃদ্ধি হইবে। ণ 
অন্ত মতে অঙ্ক বিষ্ভাস যথা ক১খ১গ১ঘ১ড১। 

চ১ছ১জ১ঝ১এ১। ট১ঠ১ড১ট০১৭১। ত১থ১ 

দ১ধ১ন১। পট১ফ১ব১ভ১ম১।ম১র১ল১ব১। 

শ১ষ১স১হ১ক্ষ১ এই মতে প্রত্যেক ব্যঞ্জন বর্ণের অঙ্ক 
একমাত্র নিদ্দিষ্ট অধছে। 

করিয়া ৩ তিন দিয়া ভাগ করিবে পরে ভাগাবশিউ 
অঙ্ক দ্বারা জীব ধাতু ও মুল বিচার করিবে । যদি ভাগ 
শেষাঙ্ক এক থাকে? তাহা হইলে জীব, যদি ঢুই থাকে, 

তাহা! হইলে ধাতু এবং যদ্দি শুন্য থাকে তাহা হইলে মূল 

নিরূপিত হইবে । | 

যদি প্রশ্ন দ্বারা জীব নিশ্চয় হয়, ভাহা হইলে এই 
প্রকারে চতুর্রিধ জীবভেদ স্মির করিতে হইবে যে, এ 
প্রশ্নবাক্যের অক্ষরাঙ্ক সমুদায়কে চার দিয়া ভাগ করিলে 

যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা দ্বিপদ চতুষ্পদ অপদ 
ও পদনশ্কল (বন্থপদ) এই চারি প্রকার জীব নিন্লূপণ 

করিবে। হ্বত অঙ্কের শেষ এক থাকিলে দ্বিপদ, দুই- 

থাকিলে চতুষ্পদ, তিন থাকিলে অপদ এবং * শুন্য 
থাকিলে বন্থপদ জীব স্থির হইবে । 

দ্বিপদে চ চতুর্ভেদ। দেবা নৃপক্ষিরাক্ষসা$ ॥ 

দেবে দৃষ্টে ত্রিধা ভেদান্ত্রিভিঃ শিষ্টাঃ ক্রমাদমী। 

অধুনা দ্বিপদের ভেদ কথিত হুইতেছে। 
কল্স্থো৷ ভূবনস্থোহপি জ্যোতিষ্ষ ইনি কীর্তয়েহ ॥ 
কৈশ্চিচ্চ ষড়বিধো! ভেদে দ্বিপদানাঞ্চ কথ্যতে । 
বৃদেবরাল-ভূদেব-তপন্থিজ্ঞানিনঃ ক্রমাৎ ॥ 

প্রশ্্র বাক্যানুসারে দ্বিপদ জীব স্থির হইলে, প্রশ্ন 

বাক্যের অক্ষরাঙ্কৃকে ৪ চারি ভাগ করিয়া যদি ১।২। ৩ 

কিম্বা অবশেষে থাকে, তাহা হইলে তাহা দ্বারা 

ক্রমশঃ দেবতা? মনুষ্য, পক্ষী এবং রাক্ষস, এই চাঁরি প্রকার 

জীবভেদ বিবেচনা করিবে । যদি প্রশ্নে দেবতা দৃষ্ট 

হয়, তাহা হইলে অক্ষরাঙ্ককে ভিন ভাগ করিয়া শেষাঙ্ক 

দ্বারা কপ্পস্থ ভুবনস্থ এবং জ্যোতিক্ষ, এই তিন প্রকার 

দেবতা ভেদ স্থির করিবে। শেধাঙ্ক এক থাকিলে 

কম্পস্থ দেবতা, দুই থাকিলে ভুবনস্থ দেবতা এবং শূন্য 

থাকিলে জ্যোতিক্ষ দেবা হইবে। 

কেহ কেছ এইরূপ কহিয়৷ থাকেন যে, মনুষ্যঃ দেবতা 

রাজা, ভুদেব, তপস্থী ও জ্ঞানী, এই ছয় প্রকার ঘিপদ 

জীব কথিত হয়। 



কেরলী। 

অন্তচ্চ 

কম্তপন্থী জ্ঞানিনঃ কে কো রাজ] জানবাংশ্চ কঃ। 

অকৌ দেবাশ্চটো মর্ত্যা-স্তপৌ পক্ষিগ্রণঃ স্মতঃ॥ 

যশবর্গৌ নারকাণাং চতুর্ভিহ'রণাদপি । 
“শতপন্থী ্রাঙ্গণঃ প্রোক্তো। রাজ! কান্তিযুতো। নরঃ | 

কে তপস্থী। কে বা জ্ঞানী, কে রাজা এবং কেবা 

রাজা ও জ্ঞানবানৃ, ইত্যাদি জীবডেদ স্থির করিবার 

উপায় কথিত হইতেছে। 

প্রশ্নের আদ্য বর্ণ অ বর্ণ বা কবর্গ হইলে দেবতা, 

চবর্শ বা টবর্শ হইলে মানব, তবর্গ ৰা পবর্গ হইল পক্ষী, 

মবর্গ বা শবর্ণ হইলে নারকী অর্থাৎ রাঙ্ষসাদি জীব 

নির্ণয় হয় । 

এস্থলে বর্ণপিণ্ডাঙ্ককে চারি দিরা ভাগ করিলে 

ইহার সবিশেষ ভেদ প্রকাশ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইহ! 

দ্বারা পন্থী, ব্রাহ্মণ, কা্তিয়ুক্র মনুন্য এবং রাজা ব্যক্ত 

হয়। বর্ণপিণাঙ্ককে চারি ভাগ করিয়া ভাগশেষ ১ 

থাকিলে তপম্থী, ২ থাকিলে ব্রাক্ষণ, ৩ থাকিলে বিলাী 

মনুষ্য, শূন্য থাঁকিলে রাজা নির্ণীত হইয়া থাকে। 

জী-ধা-মু ব্রুহি চিন্তা ধাঁমূজী লুককর্মাণি | 

মূী-ধা মুষ্টিবদ্ধেযু জিশেষেণাঙ্কপিওতঃ ॥ 

সাধারণ প্রশ্ন স্থলে বর্ণপিণ্ীঙ্ককে তিন ভাগ করিয়া 

তদ্দ্ীরা! চিন্তাবিষয়, লুকবিষয় ও মুগ্টিচিন্তাবিষয় নির্ণর 
করিবে । উ্থার মধ্যে চিন্তাবিষয়ক প্রশ্নে প্রশ্নবর্ণপিপ্তা- 

হ্ককে তিন দ্বারা ভাগ করিয়া এক থাকিলে জীব চিন্তা, 

দুই থাকিলে ধাতুচিন্তা, তিন থাঁকিলে মুল চিন্তা বিবেচনা 

করিবে। 
লুকি প্রশ্থে অর্থাৎ চুরী ভাকাইভি গ্রভাতি- 

বিষয়ক প্রশ্ন হইলে বর্ণপিণ্ডাঙ্কৃকে তিন দ্বারা ভাগ করিয়া 

যদি এক থাকে, ভা হইলে ধাতুবিষয়ক চিন্তা; ছুই 

খকিলে যুলবিষয়ক চিন্তাঃ তিন বা! শুন্য থাকিলে জীব- 

'বিষয়ক চিন্তা নিরূপণ করিবে । ৃ 

মুকিপ্র্ স্থলে পিণাঙ্ককে তিন দ্বারা বিভক্ত করিয়। 

যদি এক থাকে, ভাহ! হইলে মুলচিন্তা, যদি চুই থাকে 

তাহা হইলে জীবচিন্তা, যদি তিন বা! শুন্য থাকে, তাহা 

হুইলে ধাতুচিন্তা স্থির করিবে । 

উত্তরা বিষন1 ভ্েয়। অধরাশ্চ সমাঃ স্ম তাঁঃ। 

উত্তরে দেরমেকঞ্চ অধরে হেয়মেককম্ ॥ 

প্রশ্নর্ণের মধ্যে বর্গের বিবম বর্ণের নাম উত্তরবর্ণ 
এবং সম অর্থাৎ যুগ্ম বর্ণের নাম অধরবর্ণ। যথা অইউ 

এ ও অংক গচজ ইত্যাদি উত্তরবর্ণ। আঈউএন 

অঃ খঘবঝঠ ইত্যাদি অধর বর্ণ। খর ৯৯৯৩এ ণ 

নম এই কয়েকটী বর্ণ উহ্থার মধ্যে গৃহীত হইবে না । 

প্রশ্নাক্ষর মধ্যে উত্তরবর্ণ অধিক হুইলে এক যোগ 

করিতে হইবে 'এবং অধরবর্ণ অপ্রিক হইলে এক বিরোগ 

করিতে হইবে । পশ্চাৎ যথোক্তরূপে বর্ণপিণ্ডাঙ্ক বিভক্ত 

করিরা ফল নির্দেশ করিবে । 

পুরস্ত্রীনপুংসকং জ্ঞেয়ং ভ্রিভিঃ শেষে ভতঃ পরম্। 

তত্র পঞ্চবিধা ভেদা। বাল্যং কৌমারযৌবনম্। 
মধ্যং বয়ে বার্ধকঞ্চ পঞ্চ শেষে ত্রমাদ্বদেং ॥ 

জীবচিস্তা স্থলে পুকধ, স্ত্রী ও নপুংসক ভেদ জানিতে 

হইলে, পিণ্াঙ্ককে তিন দিয়! ভাগ করিবে, যাহা! ভাগশেষ 

থাকিবে, তন্মধ্যে এক থাকিলে পুকষ+ ছুই থাকিলে 

স্ত্রী, তিন বা শুন্য থাকিলে নপুংসক স্থির করিবে । 

যদি প্রশ্সে পুকষ অ্ত্রীবা নপুংসক পরিজ্ঞাত হওয়! 

যায়, তাহা হইলে পাচ দ্বারা বিভাগ করিয়া বাল্য, 

কোমার, যেখবন, মধ্যবয়স ও বার্ধক্য, এই পচ প্রকার 
অবস্থীভেদ বিবেচনা করিবে । বর্ণপিগাঙ্ককে পাঁচ 
দিয়া ভাগ করিলে যর্দ ভাগশেষাঙ্ক এক থাকে, তাহ 

হইলে বালক, দুই থাকিলে কুমার, তিন থাকিলে যুবা, 

চারি থাকিলে পরিণতবয়ক্ষ এবং পাচ ব! শুন্য থাকিলে 

বদ্ধ স্থির হছইবে। 

গৌরঃ শ্টামশ্চ কৃষ্ণ্চ ত্রিভিঃ শেষে বদেছুধঃ | 
করেণাত্র ক্ষতং চিনহ্নং দ্বিশেষে চোত্বমাধমৌ ॥ 

গেখুরাদি বর্ণ নিরূপণ করিতে হইলে, বর্ণপিপ্ডাঙ্ককে 

তিন ত্বারা ভাগ করিয়া। শেষাঙ্ক দ্বার গৌর শ্যাম ও কফ, 
এই ভিন প্রকার বর্ণ বিচার করিবে অর্থাৎ শেত্াঙ্ক যদি 
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এক থাকে, তাহা হইলে গৌঁরবর্ণ; ছুই থাকিলে শ্যামবর্ণ 
এবং তিন ব! শুন্য থকিলে কৃষ্ণবর্ণ নিরূপণ করিবে। 

বর্ণপিণ্ডাঙ্ককে ছুই দ্বারা বিভাগ করিরা! যদি এক 

থাকে তাহা হইলে অঙ্গে ক্ষতচিন্ন, এবং শুন্য থাকিলে 
অন্য কোন চিহ্ন থাকিবে । 

বর্ণপিপ্তাঙ্ককে ছুই ভাগ করিয়া শেষাস্ক দ্বারা উত্তমাধম 

বিচার করিবে । যদি শেষাঙ্ক এক থাকে, তাহা হইলে 

উত্তম এবং শেধাঙ্ক শুন্য থাকিলে অধম হুইবে। 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রবিট, শৃদ্র। শ্্েচ্ছাশ্চ বাণশেষিতে | 

স্ত্রী সতীমসতীঞ্চেৰ জানীয়াৎ করশেষিতে ॥ 

বর্ণপিণ্ডাঙ্কৃকে পাঁচ ভাগ করিরা ভাগশেষ অস্ক দ্বারা 
ব্রান্মণাদি জাতি বিচার করিবে। যদি ভাগশেষ এক 

থাকে তাহ! হুইলে ত্রান্ষণ ছুই থাকিলে ক্ষত্রিয়, তিন 

থাকিলে বৈশ্যঃ চারি থাকিলে শুদ্র এবং পাচ বা শুন্য 
থাকিলে সামান্য জাতি স্থির হইবে । 

যদি প্রশ্নে স্্রীজাতি নিরূপণ হয়, তাহা এই্ত্রী সতী 
কিম্বা অসতী, ইহা! জানিতে হইলে, বর্ণপিণ্াঙ্ককে ছুই দিয়া 

ভাগ করিবে । ভাগশেষ এক থাকিলে সতী, আর শুন্য 

থাকিলে অসতী স্ত্রী নির্ণয় হইবে । 
পক্ষিযোনিমথো বঙ্ষ্যে দ্বিশিষ্টো স্থলজাম্বাজৌ । 
ভক্ষ্যাভক্ষ্যো দ্বিশেষে তু ততো! বাণাবশেষিতে ॥ 
শ্বেত রুষ্ঞঞ্চ হরিতং পীতং রক্তঞ্চ পঞ্চধা | 

অধুন1 পক্ষিবোনি কথিত হুইতেছে। 

বর্ণপিগুকে ছুই দিয়া ভাগ করিলে, যাহ! অবশিষ্ট 
থাকিবে, তাহা দ্বারা স্থলজ ও জলজ, এই ছুই প্রকার পক্ষী 

স্থির হইবে। হৃতশেষাঙ্ক এক থাঁকিলে স্থলজ পক্ষী এবং 
শূন্য থাকিলে জলজ পক্ষী নিরূপিত হইয়! থাকে । 

পরে পিগাঙ্ককে দুই ভাগ করিয়। ভাগীবশিষ্ট অন্ক 

দ্বারা ভক্ষ্য ও অভঙক্ষ্য নিরূপিত হইবে । যদি ভাগশেষ 

এক থাকে, তাহা হইলে ভক্ষ্যঃ আর যদি শূন্য থাকে 
তাহা হইলে অভঙ্গ্য পক্ষী স্থির হইবে। 

বর্ণপিপ্তাঙ্কঁকে পাঁচভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট 

থাকিবে, সেই অঙ্ক দ্বারা পূর্বোক্ত পক্ষিগণের শ্বেত, 

রুষণ, হরিত, গীত ও রক্ত, এই পাঁচ প্রকার বর্ণ নিরূপিভ 

হইবে । শেধাঙ্ক বদ্দি এক থাঁকে, তাহ! হইলে শেঁতবর্ণ, 
ছুই থাকিলে কুষ্ণবর্ণ, ভিন থাকিলে হুরিত্বণ? চারি 
থাকিলে পীতবর্ণ এবং পাচ বা শুন্য থাকিলে রক্তবর্ণ 

স্থির হইয়া থাকে । | 
যোনিং বক্ষ্যে নারকাণাং দ্বাভ্যাং কর্ম জী। 
কশ্মজাঃ ক্ষেত্রপালাদ্যাঃ পিশাচাদ্যাশ্চ যৌনিজাঃ ॥ 

অধুনা নারকীদিগের বিবরণ কথিত হইতেছে । 

কম্মজ ও যোৌনিজ, এই ঢুই প্রকার রাক্ষসাদি জীব 

ভেদ জানিতে হইলে, বর্ণপিপ্ডাঙ্ককে ছুই ভাগ করিয়া ধদদি 

ভাগশেষ এক থাকে;তাহ! হইলে কর্ম, আর শৃন্য থাকিলে 
যোনিজ, স্থির হুইবে। পরন্ভ কর্মজ হইলে ক্ষেত্রপাল 
প্রভৃতি এবং যোনিজ হইলে পিশাচ প্রভৃতি স্থির করিবে। 

উত্তম! অধম দ্বাভ্যাং অথ বক্ষে চতুপদান্। 
ক্রমাৎ খুরী নখী দক্তী শূঙ্গী চ বেদশেষিতে ॥ 

অপর ইহাদের মধ্যে উত্তম বা অধম বিবেচনা করিতে 
হইলে বর্ণ পিশ্ডাঙ্ককে ছুই দ্বারা ভাগ করিয়া যদি শেষাঙ্ক 

এক থাকে, তাহা হইলে উত্তম, যদি শুন্য বা! দুই থাকে, 
তাহা হইলে অধম নিরূপিত হুইবে। 

অধুনা চতুষ্পদ জীব নিরূপণ করা যাইতেছে । 

খুরী, নখী, দন্তী ও শূঙ্গী, এই চারি প্রকার চতুষ্পদ 
জীবের মধ্যে অন্যতর স্থির করিতে হইলে, বর্ণ পিগ্ডাঙ্ককে 

চারি দিরা ভাগ করিবে এবং ভাগশেষ এক থাকিলে খুরী, 

ছুই থাকিলে নখী, তিন থাকিলে মন্ত্রী এবং শুন্য থাকিলে 
শৃঙ্গী নিণীতি হইয়া থাকে । 

গ্রাম্যারণ্যে দ্বিশেষে তু এবঞ্চ নথরাদয়ঃ | 

রষৌ শৃঙ্গী কফ দস্তী খুরী আও নখধী চছে ॥ 

ও নখি প্রভৃতি চতুজ্পদ জীবগণের মধ্যে গ্রাম্য 
বা বন্য বিবেচনা! করিতে হইলে, বর্ণপিগান্ককে ছুই দ্বারা 
ভাগ করিয়া! বদি-ডাগশেষ এক থাঁকে, তাহা হইলে গ্রাম্য, 
শূন্য থাকিলে বন্য নিরূপণ করা হইবে । | 

পরশ্নবাক্যের আদ্যবর্ণ র বা য হইলে শৃক্গী স্ফির হুইবে। 
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যদি উহা ক বা ফ হয়, তাহা হইলে দস্তী, বদি আ কিনা 
এ হয়, ভাহা হইলে খুরীঃ এবং চ বা ছ হয় তাহা হইলে 
নথী স্থির হুইবে। 

ইদানীমপদান্ বক্ষ্যে দ্বিশেষে স্থলজান্মুজৌ । 
ক্ক্ষ্যাতক্ষ্যো দ্বিশেষেইপি বক্ষ্যে২থ পদসম্থুলান্॥ 

এক্ষণে অপদ জীব নিরূপিত হুইতেছে। স্থলজ ও 

জলজ, এই ছুই প্রকার অপদ জীব মধ্যে অন্যতর স্থির 

করিতে হইলে বর পিগ্াঙ্ককে ছুই দিয়। ভাগ করিতে হইবে। 

শেষাঙ্ক যদি এক থাকে, তাহা হইলে স্থলজ অপদ জীব, 

শুন্য থাকিলে জলজ অপদ জীব নিত হইবে । অপর 
বর্ণপিশ্াঙ্ককে ছুই ঘ্বা'র। ভাগ করির) শেষাঙ্ক যাদি এক থাকে, 

তাহ! হইলে ভক্ষ্য এবং শুন্য থাকিলে অতক্ষ্য নিরূপিত 
হইবে । 

অতঃপর পদসঙ্ক,ল জীব নিন্ূপিত হইতেছে । 

অগুজাঃ স্বেদজাশ্চেতি ছিশেষে ছিবিধা মতাঃ | 

ধাতবে! দ্বিবিধ| জয়া ধাম্যাধাম্যোৌ বিশেষতঃ ॥ 
উত্তম! অধম! দ্বাভ্যাং ততো নাগাবশেষিতে ॥ 

স্বর্ণ রজতং তাং কাংস্তং পিস্তলরঙ্গকম্। 

শীষকঞ্চ তথ। লৌহং বিজ্ঞেরং ক্রমশো বুধেঃ ॥ 

পাদসঙ্ক'ল জীব নিরূপণ করিতে হইলে, বর্ণপিণ্াঙ্ককে 

ছুই দিয়! হরণ করিবে। যদি শেষাঙ্ক এক থাকে, তাহ। হইলে 
অণ্ডজ জীব এবং যদি শুন্য থাকে তাহা হইলে স্মেদজ 
বন্থপদ জীব স্থির হইবে । 

ধাতু নিরূপণ করা যাইতেছে । 
ধাতুনিরপণ করিতে হইলে, বর্ণপিগ্াঙ্ককে ঢুই দিয়া 

ভাগ করিবে । ভাগশেষাঙ্ক এক থাকিলে ধাম্য (সুবর্ণ 

রজতাদি ) ধাতু এবং শুন্য থাকিলে অধাম্য ( মণিমাণি- 
ক্যাদি) ধাতু নির্ণয় হইবে । ধাঁম্যাধাম্য ধাতুর মধ্যে উত্তম 
অথধা অধম জানিতে হইলে বর্ণপিগ্াঙ্ককে দুই দ্বার! 
বিভক্ত করিয়। যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে 

উত্তম, এবং বদি শুন্য থাকে তাহা হইলে অধম স্থির হইবে। 

সুবর্ণ প্রভৃতি অফ ধাতুর মধ্যে অন্যতম ধাতু স্থির 
করিতে ছইলে, ব্ণপিগাঙ্ককে আট দিয়া ভাগ করিবে 

যদি ভাগশেষ এক থাকে তাহা হইলে নুবর্ণ, ছুই 
থাকিলে রেপ, তিন থাকিলে তাত, চারি থাকিলে 

কাংস্য, পাঁচ থাকিলে পিত্তল, ছয় থাকিলে রঙ্গ (রাং) 

সাত থাকিলে শীবক (শীবা) শৃন্য বা আট থাকিলে 

লো ধাতু স্থিরীক্ুত হইবে । 
অসন্বাদে প্রপ্নবর্ণে সমাঙ্কং পিগুকে তাজেহ। 

গঠিভাগঠিতা৷ দ্বাভ্যাং অন্বঞ্চ পরিশেষিতে ॥ 

প্রশ্ন বর্ণ যদি সুস্পষ্ট না হয়, এবং যদি তাহাতে 
প্রশ্ন নির্ণয় হইয়া না উঠে, তাহা হইলে বর্ণপিণ্াঙ্ক হইতে 
ছুই, চার, ছয় বা অন্য কোন সমাস্ক পরিত্যাগ করিয়া 

প্রশ্ন গণনা করিবে । 

বর্ণ পিশ্াঙ্কৃকে ছুই দ্বারা ভাগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক 

ঘারা গঠিত ও অগঠিত ধাতু বিচার করিবে । ভাগশেৰ এক 
থাকিলে গঠিত, শূন্য থাকিলে অগঠিত নিরূপণ হইবে । 

অথাইঈশেষকং শীর্ষকর্ণ গীবাস্ৃদরবাহুপাণিকটিপাঁদাঃ 
ভূষণং করশেষে চ দক্ষিণং বামমুন্নয়েখ 

অধান্যযোনিং বক্ষ্যানি দ্বিশেষে চোত্তমাধমৌ 

মস্তকার্দি অবয়বের মধ্যে কোন্ অঙ্গের অলঙ্কীর, 

জানিতে হুইলে,বর্ণপিপ্ডাঙ্কৃকে আট দ্বারা ভাগ করিবে । 
ধদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে শিরো ভূষণ, 

দুই থাকিলে কর্ণালঙ্কার, তিন থাকিলে গ্রীবাভৃষণ, 
চারি থাকিলে বাহুডুবণ বাজ্জু জসম প্রভৃতি, ছর 

থাকিলে হস্তাভরণ কটক কঙ্কণ অঙ্গুরীয় প্রস্তুতি, সাত 
থাকিলে কটিভূষণ কাঞ্কী প্রস্ৃতিঃ এবং শুন্য থাকিলে 

চরণালঙ্কার মল নুপুর গুজরী পঞ্চম প্রভৃতি স্থির হইবে। 

বর্ণপিপ্তাঙ্ককে দুই ভাগ করিয়া তদ্বারা দক্ষিণ অথবা 
বাম ভাগের ভূষণ বিবেচনা করিবে । ভাগশেষ এক 

থাকিলে দক্ষিণ অঙ্গের ভূষণ শুন্য থাকিলে বাম অঙ্গের 

ভূষণ নির্নীত হইবে । 

| মণিমুক্তা প্রভৃতি অধাম্য ধাতু নির্ণয় করা যাইতেছে । 

বর্ণপিপ্ডাঙ্ককে ছুই ভাগ করিলে; উত্তম ও অধম এই 
চুই প্রকার অধাম্য ধাতু স্থির হয়। তন্মধ্যে ভাগশেব 
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এক খাকিলে উত্তম ও শুন্য থাকিলে নিকট ধাতু স্থির 
করিবে । 

তত্রৈবাষ্টবিধ! জেঞয়। বস্থশেষেণ কথ্যতে ॥ 

মণিমাণিক্যমুক্তা চ হীরামরকতস্তথা | 
পদ্মরাগস্চবৈদূর্য্যং নীলকাঃ শ্রেষ্টজাতয়ঃ | 

এই উত্তম অধাম্য ধাতুর মধ্যে মশি মাণিক্য প্রভৃতি আট 
প্রকার ভেদ জানিতে হইলে বর্ণপিণ্ডাঙ্ককে আট দিয়া 
ভাগ করিবে । যদি ভাগশেষ 'এক থাকে তাছা হইলে 

মণি ছুই থাকিলে মাণিক্য, তিন থাকিলে মুক্তাঃ চীরি 
থাকিলে হীরক, পাঁচ থাকিলে মরকত, ছয় থাকিলে 

পন্মরাগ, সাত থাকিলোবৈদূর্ধ্য এবং শুন্য থাকিলে ইন্দ্র 
নীল মণি স্থির হইবে । এই আটটি উৎকৃষ্ট বলিয়া পরি- 

দাণিত হুইয়! থাকে । 

পূর্ববৎ পঞ্চভিবর্ণা অধমাঃ শর্করাদয়ঃ। 
অথ বক্ষ্যে মলযোনিং তোদন্তত্র চতুর্বিধঃ ॥ 

রক্ষগুললতাবন্যং বৃক্ষাঃ শালতমালকাঃ। 
গশ্সাস্ত করবীরাদ্যাঃ কুম্মাগ্ডাদ্যা লতাঃ শ্বতাঃ ॥ 

এ অধাম্য ধাতু ষদি নিরুউ হয়, তাহা হইলে তাহা 
শর্করা প্রভৃতি হইবে। পরে এ অধম অথা্য ধাতু শর্কর! 
প্রভৃতি তর বণ? নির্ণয় করিতে হইলে পূর্বের ন্যায় বর্ণ 

পিণ্াঙ্ককে পাচ দ্বারা বিভক্ত করিবে । যদি ভাগশেষ 

এক থাকে, তাহা হইলে শ্বেত বগঃ যদি ছুই থাকে, 
তাহা হইলে ক্লষ্কবর্ণ, যদি তিন থকে, তাহা হইলে হরিদ্বণ? 

বদি চারি থাকে,তাহা। হইলে পীতবণ? যদি পাঁচ বা! শুন্য 
থাকে, তাহা হইলে রক্তবর্ণ স্থির করিবে। 

অধুনা মুল নিরূপণ করা যাইতেছে । 

রক্ষ, গুল্], লতা এবং তৃণঃ এই চারি প্রকার মূল 

অর্থাৎ উদ্ভিদ । তশ্মধ্যে শাল তমাল প্রভৃতি বক্ষ, করবী 
প্রভৃতি গুল], কুম্বাণড প্রসূতি লতা এবং কুশ তৃণাদি 

তব নাদে বিখ্যাত আছে। বর্ণপিণ্ডাঙ্ককে চারি দ্বারা 
বিভক্ত করিয়। যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহ! হইলে 

বক্ষ, ছুই থাকিলে গুল্[৮ তিন থাকিলে লভা+ এবং শুন্য 

থাকিন্ছে তৃণজাতি স্থির করিবে । 

বন্যাঃ কুশতৃণাদ্যাশ্চ তত্রাপি পঞ্চশেষিতে | 
ত্বচং পত্রঞ্ঝ পুম্পঞ্চ ফলনির্যাসমুরয়েৎ । 

বর্ণ পি্তঙ্কীকে পণাচ দ্বারা ভাগ করিলে পূর্বোক্ত বৃক্ষা- 
দির ত্বক্ক ও পত্র প্রভৃতি জানিতে পারা যায়। যদি ভাগ- 
শেষ এক থাকে, তাহা হুইলে ত্বক্ (ছাল) ছুই থাকিলে 
পত্র$ তিন থাকিলে পুষ্প চারি থাকিলে ফল, এবং 

শুন্য থাকিলে নির্যাস (আটা ) স্থির হইবে 
কেচিচ্চ সপ্ততভির্ভাগং জট! ত্বক বিটপং ক্রমাৎ॥ 

পুষ্পং ফলঞ্চ পত্র নির্যাসমু্নয়েদ্ধঃ | 

কেহ কেছ বর্ণ পিগাঙ্ককে সাত দ্বারা বিভক্ত করিয়! 

জটা, তক, বিটপ, পৃঙ্প,. ফল, পত্র ও নির্যাস নিরূপণ 

করেন। এ পিগ্াঙ্ককে সাত ভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ 
এক থাকে, তাহ হইলে জটা! অর্থাৎ নম্বা, যদি ছুই থাকে, 

তাহা! হইলে ছাল, যদি তিন থাকে তাহা! হইলে ডাল, 
যদি চারি থাঁকে, তাহ] হইলে ফুল, ষদি পচ থাকে, 
তাহা হইলে ফল, যদি ছয় থা:ক, তাহা! হইলে পাতা 
এবং যদি শুন্য সাত থাকে, তাহা হইলে নির্যাস অর্থাং 
আটা বা বক্ষরস নির্ধারণ করিবে । 

কর্কশঞ্চ মৃছু জ্ঞেয়ং গুরু লঘু চ স্গিগ্ধকম্ ॥ 
রুক্ষঞ্চ খতুশেষে চ ক্রমাজ্ঞেয়ং বিচক্ষণৈঃ 

প্রশ্নবর্ণঙ্ককে ছয় ভাগ করিয়! পূর্বোক্ত রক্ষাদির 
কর্কশতা মৃছুতা প্রস্ভৃতি বিবেচনা করিবে । যদি ভাঁগশেষাহ 
এক থাকে তাা। হইলে কর্কশ, দুই থাকিলে যৃছু (কোমল) 
তিন থাকিলে গুক (ভারি) চারি থাকিলে লঘ্ুঃ পাঁচ 
থাকিলে নিষ্ধ 'এবৎ শুন্য থাকিলে কক্ষ নিরূপিত হয়। 

ভক্ষ্যাতক্ষ্যো দ্বিশেষেণ নুহূর্গন্ধী করেণ চ ॥ 
আদ্রং শুধং দ্বিশেষেণ পুনঃ যড়[ভিশ্চ শেষিতে । 

বর্ণপিণ্াঙ্ক চুই ভাগ করিয়া ভাগশেষ অঙ্ক দ্বারা 

ভক্ষ্য ও অভঙ্ষ্য, সুগন্ধ এবং দুর্গন্ধ, আর্ ও শুদ্ধ বিচার 
করিবে। ভাগশেষ এক থাকিলে ভঙক্ষ্য, শুন্য থাকিলে 

অতঙক্ষ্য স্থির হইবে । বর্ণপিণ্ডাষ্ককে ছুই ভাগ করিয়া 
ভাগশেষ এক থাকিলে সুগন্ধ, শুন্য থাকিলে দুন্ধ। 
নিরূপিত হইবে । বর্ণপিও্া্ক দুই দ্বার! বিভক্ত'করির 
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'ভাঁগশ্খে এক থাকিলে আর্দ্র বা টাটকা, শুন্য থাকিলে 

শুষ্ক নির্ণয় করিবে। 

তিক্তং কটু কষায়ঞ্চ অল্্চ লবণং মধু ॥ 

মৃছ চ কঠিনং দ্বাত্যাং স্বেদজং মূলনস্তথ! । 

পুনরায় প্রশ্নবর্ণপিপাঙ্ককে ছয় ভাগ করিয়া শেষাহ 

বারা তিক্তাদি ভেদ বিচার করিবে । ভাগশেষ এক 

থাকিলে তিক্ত, দুই থাকিলে কটু, তিন থাকিলে কষায়, 

চারি থাকিলে অঞ্্র পাচ থাকিলে লবণ এবং শুন্য 

থাকিলে মধুর অবধারিত হইবে । 

প্রশ্নবর্ণপিণডাঙ্কৃকে দুই ভাগ করিয়া শেষাঙ্ক দ্বারা মৃদু 

ও কঠিন এবং ম্বেদজ ও যুলজ বিবেচনা করিয়। লইবে। 

ঈ এও যদি প্রশ্নস্ত আদান্তমক্ষরে তথা ॥ 

বস্ত্ং সত্রঞ্চ কার্পাসং ত্রিভিঃ শেষে চ লক্ষয়েৎ। 

্রশ্ীক্ষরের আদ্য এবং অন্তে ঈ এ ও অক্ষর 

থাকিলে, প্রশ্নবর্ণাঙ্ককে তিন ভাগ করিবে । ভাগশেষ 

এক থাকিলে বস্ত্রঃ ছুই থাঁকিলে সুত্র এবং শুন্য থাকিলে 
কার্পাস হইবে । 

ত্রিভির্জয়াসিদ্ধিভঙ্গে হথাপি কালবিনির্ণয়ঃ | 

প্রশ্নবর্ণপিণ্াঙ্কৃকে তিন ভাগ করিয়া জয়, অসিদ্ধি 
এবং ভঙ্গ নিরূপণ করিবে । 

কাঁলনিরূপণম্। 
অই এ ও লাঁভকরা দ্রিনমধ্যে ৮ তৎফলম্ ॥ 

আ। ঈ এ ও ছঃখকরাঃ সিদ্ধিদা মাসত£ ফলম্ ॥ 

উ উ অং অঃ নাশকরা বৎসরান্তে ফলপ্রদাঃ। 

প্রশ্নের ফলকাল নির্ণয় করিতে হইলে, অই এ ও 
এই সম্বদ্পার অক্ষর লাভকর, এবং দিবস মধ্যে ইস্থাদের ফল 

লাভ টিয়া থাকে। আ ঈ এন এই সমুদ্রায় অক্ষর 
সিদ্ধিদায়ক ও স্থুখকর, ইহার! মাল মধ্যে ফল প্রদান করিয়। 
থাকে এবং উ উ অং অঃ এই সকল অক্ষর নাশকর। 
বৎসরাস্তে ইন্থারা ফলদাতা হয়। 

অ এক চট তপযশা উত্তমাঃ পরিকীন্থিতাঃ। 
দ্বিপদাঃ পুরুষাঃ শ্ক্লাঃ প্রথমপ্রহর! দ্বিজাঃ ॥ 

'ুগন্ধাঃ জ্ঞানিনঃ পৃর্থী পুত্রদা! মধুরদ্বরা:। 

শীস্রং জয়াক্ষরা মোক্ষাঃ পূর্ববস্তাং দাশ সংস্থৃতাঃ ॥ 
সর্বার্থসাধকা এতে বর্ধমানক্ষণাক্সিকাঠ | 

অ এক চ ট ভ পষ শ, ইহারা উত্তম বলিয়া পরি- 

গণিত হুইবে। ইহার! দ্বিপদ শুক্রবর্ণ ব্রাহ্মণজাতীয় পুকদ 

প্রথম প্রহ্রাভিধায়ী, সুগন্ধ, জ্ঞানী, পৃথিবী, পুত্রদাতা 

মধুর স্বর, শীত্রেবাচক জয়াক্ষরযুক্ত মোক্ষদাতা ও পুর্বর- 
দিকৃস্থিত হয়। ইহার! সর্ধার্থসাধক ও বর্তমানকালাত্মক 
হুইয় থাকে । 

ইওগজডদবলসাবর্ণানামপি তে গুণাঃ ॥ 
কিন্ত জীব দীর্ঘবৈশ্ঠান্ত্রিকোঁণ! বসবস্তথ। | 

তৃতীয়প্রহর। বার পশ্চিমস্থা জলাম্মিকাঃ ॥ 

ই, ও» গা, জঃ ড, দঃ ব, ল, স, এই সমস্ত বর্ণের 

পূর্বোক্ত রূপ গুণ আছে,কিন্ধ দীর্ঘাকৃতি জীব বৈশ্যজন্ডি 
ভ্রিকোণ মুক্তারত্ব স্বর্ণাদিঃ তৃতীয় 'প্রহরাআ্মক, পশ্চিম 
দিক্ স্থানবাসী ও সলিলাত্মক হুইবে। 

আএ্খছঠথকফ রষা বৈশ্ঠা দক্ষিণনিগ্যুব1 । 

স্ত্রী হক্মাশ্চ ভক্তাঃ শৃড্রাশ্চতুষ্পদাঃ ॥ 
আ, এ, খ, ছ, ঠ, থ, ক, র, এবং ষ, এই সমস্ত বর্ণ 

যুব! স্ত্রী দক্ষিণ দিকৃ বালী হুক্মম ভক্ত শুড্র ও চতুষ্পদ হইরা 

থাকে। 

ঈওঘবঝাতধতভ বহা বহুপাদাশ্চ পীড়কাঃ। 

ভবিষ্যদুত্তরাধংস্থ] নানাদ্রবযাণি খং তথ। ॥ 

ঈওঘঝ ঢধভ বহু এই নয়চী বণবহুপদ, 

পীড়াকর, ভবিষ্যৎকাল উত্তর দিকৃ অধোদেশ নানাবিধ 

দ্রব্য ও আকাশবোধক । 

উ উ অং অঃ ঙ ঞ ণ ন মা নষ্টাঃ শূন্যাঃ ফলোজিঝতাঃ | 

সন্ধ্যা রক্তাঃ পশ্চিমস্থ। দগ্ধাস্তেজোহতিদাহকাঃ ॥ 

উ উ অং অঃ ও এঞণ নম, এই নয়টি বণ নই শুন্য 
ফলরছিত সন্ধ্যাকাল রক্তবর্ণ পশ্চিম দিকৃম্থিত দগ্ধ ভেজঃ 

ও অতিদাহক । 

কেচিন্নপুংসকা বৃদ্ধা: কুঠ্ঠিনশ্চ,ণমূর্তয়ঃ । 

ব্যাপাররহিতাঃ কুজাঃ কাণাঃ খঞ্জাশুভাত্মিকাঃ ॥ 

কেছ কেছ বলেনঃ উ উ অং অঃঙঞ্ণনম 

ত্৫ 
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এই নয়টী বর্ণ নপুংসক, বন্ধ, কুস্তী ছিন্নভিম্ন ব্যাপাররহিত 
অর্থাৎ জড়বৎ কুজ্জ কাণ খঞ্জ ও অশুভাত্মক। 

অথ মুষ্টিঃ। 
মুষ্টৌ জীবাক্ষরে মৃলং ধাতুর্সুলাক্ষরে ধতে। 
ধাতুবর্ণে ভবেজ্জীবঃ কথিতং মুষ্টিলক্ষণম্ ॥ 

যদি মুষ্টি প্রশ্নস্থলে জীবাক্ষর হয়, তাহা হুইলে মূল 

নির্ণয় হইবে । যদি মুষটিপ্রশ্্ে যুলবর্ণ হয়, তাহা! হইলে 
ধাতু স্থির করিবে । যদি মুক্টিপ্রশ্শে ধাতু বর্ণ থাকে, তাহা 

হইলে জীব নিন্ূপিত হইবে । এইরূপে মুষ্টিগত দ্রব্য 

বাক্ত হইয় থাকে। 

অথ লুকচিন্তা । 

জীবে দৃষ্টে ভবেন্ধাতুরধধাত্ বর্ণে তু মূলকম্। 

মূনবর্ণে ভবেজ্জীবঃ কথিতং লুকলক্ষণম্ ॥ 

নইদ্রব্য স্থলে বদি জীববর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে 
ধাতুদ্রবা নিণীত হইবে। যদি ধাতু বর্ণ লক্ষিত হয়, ভাহা 
হইলে মুল নিরূপিত হইবে । যদি যুলবর্ণ হয়, তাহা 

হইলে জীব নির্ণর হইবে । নষীদ্রব্য স্থলে এইরূপ লক্ষণ 
কথিত হইয়াছে। 

মানসিক চিন্ত। 

জীবাক্ষরে ভবেক্জীবো ধাতৌ ধাতুং বিনির্দিশে। 

মূলস্ত মূলকে ভ্রেয়ং ত্রিবিধং জ্ঞানলক্ষণম্ ॥ 

মানসিকচিন্তা স্থলে যদি জীববর্ণ উচ্চারিত হয়, 
তা হইলে জীব নিরূপিত হইবে । ধাতুবর্ণ উচ্চারিত 

হইলে ধাতুদ্রব্য নির্ণণ করিবে । যর্দি যুলবর্ণ উচ্চারিভ 
হয়, তাছ। হইলে মুলদ্রব্য স্থির হইবে । 

আদে প্রশ্নস্থিতা বর্ণ। জীবমাত্রাসমন্থিতাঃ 

তদ] জীবে বিনির্দেশ্তো ধাতুমূলস্থ লক্ষণম্ ॥ 

প্রশ্নবাক্যের প্রথম অক্ষরে যদি জীবমাত্র। সংযুক্ক 

খ/কে, তাহা হইলে জীব নিরূপিত হইবে ধাতু ও 

মূলের লক্ষণও এর রূপ হইবে, অর্থাৎ প্রশ্মবুক্যের আদ্য 
বর্ণে বি ধাতু মাত্র! সংযুক্ত থাকে, ভা! হইলে, ধাতুবর্ণ 

এবং প্রশ্নবাক্যের আদ্য বর্ণে যদি মুল বর্ণ থাকে, ভা! 

হইলে যুল স্থির করিবে । 

আলিঙিতে স্থিতে জীবে ধাতু্ধে সমুচ্যতে 
যদ] দীর্ঘাঃ গ্বরা দৃষ্টা স্তদা! মূলং ন সংশয়ঃ ॥ 

যদি প্রশ্নবাক্যের মধ্যে আলিঙ্গিত বর্ণ অধিক ্থাকে 

তাহা হইলে জীব নিরূপণ করিবে । যদি প্রশ্নবাকোের 

মধ্যে দর্ধীবর্ণ অধিক থাকে, তাহা হইলে ধাতুগ্রেব্য স্থির 

করিবে । যদি প্রশ্নবাক্যের মধ্যে অধিকাংশ দীর্ঘস্বরবর্ণ 

থাকে তাহা হইলে, মুল নির্ণয় করিবে । 

আলিঙ্গিতাস্ত্রয়ে৷ বর্ণা একে। বর্ণোইভিধূমিতঃ । 
তদা! জীবে! বিনির্দেস্তো নাত্র কার্য্যা বিচারণ! ॥ 

যদি প্রশ্নবাক্যের মধ্যে তিন ভাগ বর্ণ আলিঙ্গিত ও 

একভাগ বর্ণ অভিধূমিত হয়, তাছা হইলে নিঃসন্দিগ্ধ 

হাদয়ে জীব নির্দেশ করিবে, তাহাতে আর কোন বিচার 

করিবে না। 

দগ্ধাঃ প্রশ্নে যদা সর্কে একবর্ণে! লঘু ক্রমে । 
ধাতুযোনিং সমালোক্য ্রাস্তিহীনস্ত লক্ষয়েৎ ॥ 

যখন প্রশ্নবাক্যের সমুদায় বর্ণ দ্ধ এবং একটি বর্ণ 

মাত্র হুম্য হইবে, তখন অত্রান্ত হৃদয়ে তাহাকে ধাতুখোনি 

বলিয়া! নির্দেশ কর! যাঁইবে। 

দীর্ঘমাত্রাঃ স্থিতাঃ পর্ববা। একো দগ্স্ত দৃষ্ঠতে। 
মূলযোনিশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ স্কটযোনিং বিনিদ্দিশেৎ। 

যে স্থলে প্রশ্ববাক্যের মধ্যে সমুদীয় বর্ণেই দীর্ঘস্বর 

সংযুক্ত থাকিবে, এবং একটামাত্র দর্ধীবর্ণ দুষ্ট হইবে, ৫ 

স্থলে মুলযোনি ও ম্ফ,টযোনি নিরূপিত হইবে । 
জীববর্ণং স্বর মূলধাতৃং বিনির্দিশেৎ। 
ধাতুম্বরে ভবেন্থুলং মূলে জীবং বিনির্দিশেৎ ॥ 

যদি প্রশ্নবাক্যের অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যঞ্জনবর্ণ জীববর্ণ 
হয়ঃ তাহা হইলে মুল নির্দেশ করিবে । বদি প্রশ্রবাক্যের 

অধিকাংশ স্বরবর্ণ জীবস্বর হয়, তাহা হইলে ধাতু নির্দেশ 
করিবে। বদি প্রশ্নবাক্যের অধিকাংশ স্বর ধাতুম্বর হয়, 

তাহা হইলে মুল স্থির করিবে। যদি প্রগ্নবাক্যের অধি- 
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কাংশ ম্বর মুলস্বর হয়, তাহা হইলে জীব নির্দেশ 
করিবে। 

অথ চৌরস্য নামাদ্যাগ্ষরজ্ছানম্। 
অঙ্ষরং দ্বিগুণং কৃত্ব! মাত্রাপিওং চতুগু ন্ । 
বন্ুশেষেণ নামাদিবর্গন্ত বর্ণনির্ণয়ঃ ॥ 

প্রশ্নবাক্যে যতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিবে, তাহাকে 
ঘিগুণ করিয়! পশ্চাৎ যতগুলি মাত্রা থাকিবে, তাহাদের 

প্রত্যেকের পিপ্তাঙ্ককে % চতুৎ/ণ করিবে । এই সমুদায় 
অঙ্কের যোগ করিয়া তাহাকে আট দিয়া ভাগ দিতে 
হইবে। যদি এক অবশিষ্ট থাকে* তাহ? হইলে অবর্গ 
অর্থাৎ স্বরবর্ণের মধ্যে তাহার নামের আদ্যাক্ষর আছে। 

যদি ছুই ভাগাবশিষ থাকে, তাহা হইলে কবর্গের মধ্যে। 

যদি তিন অবশিষ্ট থাকে তাহা হলে, চবর্গের মধ্যে, যদি 
চারি অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে টবর্গের মধ্যে যদি পাঁচ 

অবশিষ্ট থাকে তাহ হইলে তবর্গের মধ্যে, ষদি ছয় অব- 

শিট থাকে, তাহা! হইলে পবর্গের মধ্যে, যদি সাঁত অব- 
শি থাকে, তাহা! হইলে যবর্গের মধ্যে, যদি আট বা শুন্য 
অবশিষ থাকে তাহা হইলে শবর্গে মধ্যে চোরের নামের 

আদ্যবর্ণ আছে, নিশ্চয় করিবে । 
ততঃ পঞ্চাবশেষেণ বর্গাক্ষরবিনির্ণয়ঃ ॥ 

অনন্তর উক্ত বর্ণপিগুকে পাচ দ্বারা বিভক্ত করিয়া 
যদি এক অবশিষ্ট থাকে, তাহ হইলে বর্গের প্রথম বর্ণ, 

ছুই অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ, যি 
তিন অবশিষ্ট থাঁকে তাহা! হুইলে বর্গের তৃতীয় বর্ণ, যদি 
চারি অবশিষ্ট থাকে, তাহ হইলে বর্গের চতুর্থ বর্ণ, যদি 

পাঁচ অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে বর্গের পঞ্চম বর্ণ চোরের 

নামের আদ্যাক্ষর হইবে। 

এই স্থলে গ্রন্থকার যে পাচ দ্বারা ভাগ দিতে বলি- 
য়াছেন, তা্ছ। উপলক্ষণ মাত্র । ফলত যদি অবর্গে চোরের 

* অক্ষরপিও্ড চকরলী ১ পৃষ্ঠা! ২ কলম ২৭ পংক্তিতে প্রতোক বর্ণের পিশাঙ্ক 
নির্দি&ঈ আছে। 

নামের আদ্যবর্ণ থাকে ভাহা হইলে যোঁল দ্বারা, যদি 
কবর্গ চবর্শ টবর্গ তবর্গ বা পবর্গে চোরের নামের আদ্যবর্ণ 
থাকে, তাহা! হইলে পাচ দ্বারা যদি যবর্গে থাকে, তাহ! 
হইলে চারি দ্বারা, যদ্দি শবর্গে থাকে তাহা হইলে পাচ 
দ্বারা বিভাগ করিয়া] যাহা! ভাগশেষ থাকিবে তাহা! দ্বারা 

চোরের নামের আদ্যবর্ণ নিরূপণ করিবে । 

যাং দিশং বীক্ষতে প্রষ্ট। যত্র সংস্থোহপি পুচ্ছন্তি । 

চৌরন্ত বস্তনো বাপি তাং দিশং তদ্দিনং ভবেঙ ॥ 

্রশ্নকর্তা প্রশ্নকালে যে দিকে দৃর্টিপাত করে, অথবা 
যে দিকে থাকিয়া প্রশ্ন করে, প্রশ্নরকালে সেই দিকে 

অপহ্ধত বস্তু আছে, অথবা চোর আছে, বলিয়া দিবে । 

নহেষ্প্রশ্নাক্ষরবর্ণসংখ্যাং পিণ্ডে বিহায়ানললন্ধভাগাৎ । 

বিক্রীতসংস্থাপিভদুরিতঞ্চ বাচ্যং ততঃ পঞ্চ্বতীচ্চ পিগাং, 
নষ্টং গৃহে ভূমিগতোহথ দেবালয়ে বিদেশেহথ জং পরেণ 

প্রশ্থে যতগুলি বর্ণ থাকিবে সেই সঞ্থ্যা পূর্বোক্ক 

অক্ষর পিওড হইতে বিয়োগ করিয়া যত থাকিবে, তাহাকে 

তিন দিয়! ভাগ দিতে হইবে । যদি এক অবশিষ্ট থাকে) 

তাহা হইলে এ বস্তু বিক্রীত হইয়াছে, যদি ছুই অব- 

শিষ থাঁকে তাহা! হইলে, নষ্ট বস্তু কোথাও রক্ষিত 

বা ন্যস্ত আছে, যদি তিন অবশিষ্ট থাঁকে তাঁহা হইলে এ 
নষ্ট বস্তু কোন দুরদেশে নীত হইয়াছে । পরে উদ্থাকে 

পাঁচ দ্বার বিভক্ত করিয়া যদি এক অবশিষ্ট থাকে, তাহ! 

হইলে এ নষ্ট দ্রব্য গৃহেই আছে, যদি ছুই অবশিষ্ট থাকে, 

তাহা! হইলে উহা ভূমি মধ্যে নিখাত আছে, যদি তিন 

অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহা দেবালয়ে আছে, 

যদি চারি অবশিষ্ট থাকে, তাহা! হইলে তাহা বিদেশে 

আছে, বদি শুন্য বা পাঁচ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে 
তাহা! অপরে অপহরণ করিয়া লইয়! শিয়াছে। 

অথ জীবনমরণজ্ঞানমৃ। 

অক্ষরং স্বিগুণং কৃত মাত্রাপিণং চতুগুণম্। 
বস্থশেষে সমে মৃত্যুং জীবনং বিষমে বদেৎ॥ 

্রশ্নবাক্যের অক্ষরগুলিকে দ্বিগণ ও মাও্ঠপিওকে 



১৩. 

হইলে মৃত্যু হইবে। যদি ৯৩৫৭ অবশিষ্ট থাকে, তাহা 
হইলে বাচিবে। 

অথ প্রকারাস্তরমূ। 

রাশিপিওং বিধায়াথ অষ্টভাগং হরেত্ৃতঃ। 

নিশ্চিতং বিষমে জীবেৎ সমে চ মরণং ভবেৎ ॥ 

পূর্বোক্ত অক্ষর সন্তাযা ও মাত্রীসস্ত্যার যোগ করিয়া 
আট দ্বারা বিভক্ত করিবে | যদি ভাগশেষ বিষম হয়, তাহা 
হইলে বাচিবে, যদি সম হয় তাহা! হইলে মরিবে, 
সমেহ নাই, অর্থাৎ ভাগশেষ যদি ১/৩1৫।৭ থাকে, তাহা 

হুইলে রোগী বাচিয়া উঠিবে এবং যদি ২৪11৮ অবশিষ্ট 
থাকে; তাহ) হইলে রোগীর মৃত্যু হইবে, নির্ণয় করিবে । 

ব্রিভাগহরণাচ্চৈব জীবিতং মরণং তথা । 

ব্যাধিতঞ্ৈব জানীয়াৎ কেরলীবচনং যথা ॥ 

অথবা পূর্বোক্ত অক্ষর সপ্ত্যা ও মাত্রাসস্ত্র্যার যোগ 

করিয়। তিন দ্বারা বিভাগ করিবে । যদি এক অবশিষ্ট 

থাকে, তাহা হইলে বাঁচিবেঃ যদি ছুই অবশিষ্ট থাঁকে 
তাহা হইলে যৃত্্যু হইবে, যদি শুন্য অবশিষ্ট থাকে, তাহা 
হইলে গীঢ়া ভোগ করিবে । কেরলীমতে এইরূপ নির্নীত 
হইয়াছে । 

পিগ্রাঙ্থং দ্বাঁপে কৃত্ব! তন্বাদীনি বিচিন্তয়েৎ। 

প্রশ্নকর্তার মনে কোন্ বিষয়ক চিন্তা আছে, তাহ! 
নিরূপণ করিতে হইলে প্রশ্নবাক্যের পিগাঙ্কাকে ১২ বারো 

দ্বারা বিভাগ করিবে । পরে অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বারা তন্বাদি 

দ্বাদশ ভাব জ্ঞাত হওয়া যাইবে। দ্বাদশ ভাবের মধ্যে কোন্ 

ভাব উদ্দিত হয় তাহ। জানিতে পাঁরিলে তাহাই প্রশ্ন- 
' কর্তার মনের চিন্তা নিশ্চয় হইবে । * 

নিসা সহজঃ নগ্ৃৎ পুনে রিপুস্তথা | 

* জায়! নিধনধন্ম্াশ্চ কর্থ লাভবায়াবপি ॥ 

পর্যযায়সংজ্ঞ। চৈতেষাং কথ্যতে মুনিসশ্মতা। | 

তন্থ ১ধন২ সোদর ৩ নুহাৎ ৪ পুত্র ৫ রিপু৬ জায় মৃত্যু ৮ ধর্ম» 

কর্প ১, আয় ১১ বায় ১২। মহর্ষিগণ এই ঘাদশ ভাবের দ্বাদশ সংজ্ঞা 

দিয়াছেন ।* 

এস ৮ 

কেরলী । 

চতুগডণ করিয়া উভয় অঙ্কের যৌগ করিবে । পরে ভাহাকে 
আট দ্বারা ভাগ দিয়া বদি ২৪1৬৮ অবশিষ্ট থাকে, তাহা । 

দষ্পত্যোর্থ তুযুজানম্। 
বরণঞণ দ্বিগুণং কৃত্বা মাত কার্ধ্যা চতৃ্ড ৭. , 
নামন্বয়সমাযোগাৎ রামাঞ্থেন বিশেষয়েৎ । 

| একে শৃষ্টে পতিং হন্যাৎ যুগাঙ্কে যুবতীং তথা । 

অগ্রে পৃষ্ঠে বিজানীয়াৎ দম্পত্যোর্শরণং 'ধবম্ ॥ 

পতি ও পত্বীর নামে যতগুলি বর্ণ থাকিবে, তাহাকে 

দ্বিগুণ ও যতগুলি মাত্রা থাঁকিবে, তাহাকে চতুপ্ডণ 
করিবে । উভয় অঙ্কের যোগে যাহ! হইবে, তাহাকে তিন 
দিয়! ভাগ দিবে । যদি ভাগাঁবশেষ ১ অথবা * থাকে, 

তাহা হইলে অগ্রে পতি মরিবে । যদি ২ অবশিষ্ট থাকে; 
তাহা হইলে পত্তী অগ্রে মরিবে। 

গ্রহণ নিরূপণ। 

অ ই এও ভবেদগ্রাসঃ উ উ অং অঃ () ক্ষরে নহি। 

আ৷ ঈ এ ও যোগমাত্রম অথব! অস্কপিণ্ডতঃ ॥ 

একেন গ্রহণং দ্বাভ্যাং সঞ্ধিযোগো ত্রয়ে ন চ। 

যদি প্রশ্নবর্ণের আদ্যম্বর অই এও এই বর্ণচতুষ্টয়ের 
অন্যতম হয়, গ্রহণ হইবে । যদি প্রশ্নুবর্ণের আদ্যম্বর উ উ 

অং অঃ এই বর্ণ চতুষয়ের মধ্যে কোন বর্ণ হয়, তাহা হইলে 

গ্রহণ হইবে না। যদি প্রশ্নবাক্যের আদ্স্বর আ ঈ এ ও 

এই চারি বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণ হয়, তাহা! হুইলে যোগ- 

মাত্র হইবে, গ্রহণ হইবে না। 

অথব] প্রশ্রবাক্যের অঙ্কপিওড দ্বারা গণনা করিবে। 

অস্কপিণ্ডকে তিন দ্বারা বিভাগ করিয়া যদি এক অবশিষ্ট 

থাকে, তাহা হইলে গ্রহণ হইবে। যদি ছুই অবশিষ 

থাকে, তাঁহ। হইলে রানুর সহিত যোগ হুইবে মাত্র, গ্রহণ 

দেখা যাইবে না। যদি তিন বা শুন্য থাকে, তাহা! হইলে 
| গ্রহণ হইবে না। 

অন্থচ্চ ৷ 

অএকচটতপযশা গ্রহণন্য হুচকাঃ। 

ইওগজড বদল সা অপি তৎফলাঃ॥ 

 অঞএকচটতপযশ,ইওগজডবদলস এই 
কএকটী বর্ণ গ্রহণ সুচক অর্থাৎ প্রশ্ন বাক্যের আদ্য- 
বর্ণ যদি উক্তবর্ণ সমুদায়ের অন্যতম হয়, তাহা হইলে গ্রহণ 



কেরলী। 

হইবে। আগ্নের আদা অক্ষয় অন্য বর্ণ হইলে গ্রহণ হইবে ন। 

ইতি কেরলী মতে গ্রহণ নিরূপণং। 

অথ জয়পরাজয়ে৷ ৷ 

একে লব্ষে জয়ো বাচ্যে। দ্বাভ্যাং সন্ধিত্তয়েংজয়ঃ | 

অইগ্জওচজযদআঙীএওচসন্গিদাং।॥ 

উ উ অং অঃ ভয়ঙ্করাঃ ক্রমাঞ্ধাচ্যা বিচক্ষণৈঃ 

অথ বিবাহ্ঃ। 
অই এও বিবাহঃস্যাৎ আ ঈ এ ও রিয়োগদাঃ। 

উ উ অং অঃ বিবাহে ন প্রবক্তবাঃ কদাচন ॥ 

অথ রাক্ষম কেরলী ৷ 
জ্ঞানতিলকং।॥ 

যছুপচিত মনা জন্মনি শুভাশুভং তস্য কর্দর্ণঃ পউক্কীঃ। 
বাস্জর়তি শাস্ত্র মেতৎ দ্রব্যাণি যথা তমসি দীপএব সাক্ষাৎ ॥ 

লোকস্যৈব হিতার্থায় ব্যক্তং চুড়ামণিম্বক্ষ্যে। কৃত্বা তত্র ত্রিধা- 
স্বানং শৃণৃস্থ স্থির চেতস: | স্স্থে চিত্তে ধাতু নিবন্ধে ইস্ুস্থে 
চিত্তে ধাতু বিনাশঃ ॥ তলন্মাৎ সুস্থং চিত্তং পালনীয়ং স্ুস্থেচিত্তে 
বদ্ধয়ঃ সঙগচ্ছস্তে॥ উন বিদঅ পরি কথস্তো বিঅ বন্ধ পচ 

ধঅলো! সিদ্ধিং অক্খর ভাবিঅ সবামি তুলামি আশীসে দহি 
ফলং তদ্যোগ| সকৃখো আলো! লোলই ইহ সমূলসিদ্ধিং। 
রুদ্ধানি নিদাঅ সমত্র হিমগিরি পুচ্ছ ইত্তি মিরহ লভ্যক! জননী 

কো! বিআ রোহরি। আবং জয়ই। পুচ্ছইনিদায় যমএ কেরলী 

তাসহিং গিরিজাত্র কথয়ন্তো মি অগ্ক চু লো৷ কেরল দেশ ভামইং 
জঅই ॥ সাক্ষাৎ ত্রৈলোক্য সম্বাদপ্রশ্নং কেরলিন সংভাবিতং 

ত্রিকালবিষয়ং প্রোক্তং যেন তন্মৈ সর্ববিদায় নমঃ। জ্ঞান 

দীপক মারায় বর্তিং কৃত। সদাক্ষরৈঃ। স্বর স্নেহেন সংযুক্তং 
জলস্তং চোত্তরাধরৈঃ ॥ ূ 
অএকচট তপযশাঃ প্রথমে বর্গঃ। আখধখছঠথ 

ফরষাঃ দ্বিতীয়! বর্গঃ| ইও গজডদ বলসাঃ তৃতীয়ো 
বর্গঃ। ঈীও ঘঝ ঢ ধভবহাশ্চতুর্থো বর্গঃ। উউ অং অঃ 
উ ঞ ণন মা পঞ্চমো বর্গঃ। এবং নবভি অনবভি ব্বর্ণৈ বর্ণ 
স্থাপনং। 

অথ শ্বরাঃ। অআইঈ উউ এ ওও অংঅঃ। এষাং 

স্বরাণাং মধ্যে হম্বা লভ্যকরাঃ দীর্ঘ! অলভ্যকর তবস্তি। 
এব ম্বরবিধিঃ ৷ ইদ্দানীং পক্ষাঃ। এধাং শ্বরাণাং মধ্যে অক্টো 

৩৭ 

১১ 

পক্ষাঃ। সংযুক্ত একঃ পক্ষ, অসংযুক্কো দ্বিতীয়: পক্ষঃ । আড. 
হিত শ্ততীয়ঃ পক্ষঃ। অনভিহিত শ্চতুর্থঃ পক্ষঃ । অভিঘাতিকঃ 
পঞ্চমঃ পক্ষঃ | আলিঙ্গিতঃ ষষ্ঠ; পক্ষঃ। অভিধ মিতঃ সপ্রমঃ 

পক্ষঃ। দগ্ধোহষ্টমঃ পক্ষঃ। ইত্যষ্টৌ পক্ষা:। 

অথ সংযোগং বক্ষ্যে। স্বকায় সংযুক্তে! যত্র প্রশ্নে দৃশাতে । 

অসংযুক্তং প্রথম তৃতীয় বর্গাক্ষরাণি তে লভ্যকরাঃ১। কেতে 

তত্রোচ্যত্ে কগ, চজ, টড, তদ, পরব, যল), শসঃ ইভোব । 

দ্বিতীয় চতুর্থেনাপি যথা! খঘ, ছঝ, ইত্যাদি । পাদাদি দক্ষিণে 

নৈব বদি দূত স্তম্গং স্পূশেং। অসংযুক্তা যা! পরকায় সংঘুক্তা- 
যত্র পৃশ্নে দৃশ্যন্তে তে হসংযুক্তাঃ প্রথম দ্বিতীয় বদ্ধাক্ষর'ণ 
অসংযুক্তাণি । যথ! কখ, চছ, টঠ, তথ, পক, যর, শবঃ। 

তৃতীয়াদ্যক্ষরেণ চ গঘ, জঝ, ডঢ, দধ, বন্ভ, লব, সহা৷ ইত্যদ্যপা- 

সংযুক্তং । ঘগ, ঝ্গ, ঢড, ধ্দ, ভব, বল, হস ইত্যপি সংযুক্তং। 

অথাভিহিতং। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ বর্গাক্ষরং যদ! 

পরম্পর সংযোগে দৃশ্যতে তদাভিহিতঃ | লাভকরোভবতি । 

কেতে অত্রোচান্তেকখগঘচছ,জঝটঠ,ডঢতথদধপফ 

বভযরলবশষস হইত্াপি বিপরীতান্তপি ৷ ইদানী মনভি- 
হিতং। অনভিহিতং যথ।। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীর, চত্ুর্থ, পঞ্চম 
বর্াক্ষরাণি পরস্পর সংযুক্তানি। ঘত্র দৃশ্তস্তে তদেবানভিহিতং ৷ 
শোকসস্তাপ ভয়ছঃখ পীড়াবহং। কখগঘঙাদয়ঃ। যদ] সর্ধাঙ্গং 

স্পূশতি এবংক্রমঃ সোপ্যনভিহতঃ॥ স্বকীয় সংযোগে 5 
ক, চচ, উর ত্ব প্ল য্যশ্শ এবং খখাদয়ঃ। আদ্যান্তেন চ ক 

চঞ উপ তন পম যব শহা ইতি । এতা মাত্র। আদ্য মধ্যাবসানে 

যত্র দৃশ্ততে স আলিঙ্গিতঃ স্বখাবহঃ। ককি কেকো সর্ধত্র 

,ন্থ,ম্ফক। অথাভিঘাতং বিপরীতেনাপি স্ক ুণ্ট ইতি। 

অথাভিঘাতং প্রথম বর্গাক্ষরাণি অধশ্চতুর্থবর্গাক্ষরং উদ্দে হত্র 

তদ্দরভিঘাতং যথা ঘক বচ ইত্যার্দি। তৃতীয় বর্গাক্ষরাণি উদ্ছে 

দ্বিতীয়াক্ষরাণি অধস্তাৎ যত্র প্রশ্নে দৃশ্ততে সএবানভিঘাতিকঃ গথ 

জছ ডঠ) দথ বফ লর সষ। উত্তরোত্বরং উত্তরাধরং অধরোস্তরং 

অধরাধরং বর্গোত্তরং বর্গাধরং স্বরোত্তরং স্বরাধরং অক্ষরোন্তরং 

আদেশোত্তরং নবগণঃ। অথ উত্তরোত্তরাদি । অক উত্তরো- 

ত্তরৌ চট উত্তরাঁধরৌ তপ অধরোস্তরৌ যশ অধরাধরৌ । অ চ- 
তযা উত্তর মধ্যে উত্তরা অ এক চট তপযষশাবর্গোত্তরা আ ঈ- 

উ এ এ অং স্বরোত্বর1ঃ গ জড় দ ব ল সাঃ অধরোত্বরা; অথ 

ছঠথফ রষা বর্গাধরাঃ। অথ শঙ্কটং | স্কট! হ্ন্বা উকার বণ 

রহিতাঃ পঞ্চ অ ই এ ও অং শক্কটাঃ আ ঈ এ ও অঃ ,বিকটা। 



৬১২ | কেরলী। 

ইত্যাদি । এ এ অং, স্বরোতরাঃ অ ই এ ও গণোত্তরাঃ আ৷ ঈ উ | মখাদ্যং। খাদ্যং তিক কটু কষাঁয়ায় লবণ মধুরাশ্চেতি। তত্র 
& ও অঃ স্বরাধরাঃ1 পৃছকশ্ত বাচাক্ষরাণি শুদ্ধানি অকারম্বর | শুক্ষং তত্র সুলং ফলং ইতি মুলযোনিঃ ॥ 
সংযুক্তানি অন্যন্বর বর্জিতানি ফলদীায়কানি ভবস্তি। চত্ুর্২| অথজীরাক্ষরাণি। অঅ ই এও অঃ কখগঘ চছজঝ টঠডট 

মাত্রাভেদেযু অষ্টপক্ষ নবোত্তরেধু সংশোধিতেযু যছুত্তীণ মক্ষরং । যশহাঃ | ২১। বহ্ধাত্ক্ষর গুণেনৈব বাহুল্যাৎ জীবধাতু মূলা- 
ভবতি তদেবাদেশোত্তরং এতে জীবধাতু মূলানি নবদ্রব্যাণি | ৰ ক্ষরাণি প্রশ্নীঙ্ষরে দৃশ্বাস্তে চেৎ তদ! পরস্পরং শোধরিত্বা যা 

পৃথিব্যাদীনি যত্তান্তগ্গত বন্ধন মোক্ষণ জীবন মরণ লাভালাভ | ৷ অধিক! যোনিঃ স| বক্তব্য! ব্রয়ঃ এব স্বরা দশক্ষরানি চ॥ ১৩। 
জর পরাজয় গমনাগমনানিচ। ত্রিকালবিষয়াণিচি যথাক্রমং | উউ অংতদধপফবভ রষাঃ এতে ধাত্বক্ষরা:। ত্রর়ংস্বরাঃ 

কথয়ামি। অই &ওতির্দ [ও মাত্রা জীবস্বরাঃ । উ উ অং অহ! অইাক্ষরাঃ। ১১। ঈ এ ও ও ঞণন মব লস এতে মূলাঙ্ষরা:। 
অধোমাত্র। ধাতুস্বরাঃ। আইঈএ ও উদ্ধ মাত্রা মূলস্বরাঃ | অক্ষরাণি ॥ ৪৫ ॥ আ খছঠ থফ রষাশ্চতুষ্পদাঃ ।ঈওঘঝঢধন্ড 
সমুদায়েন উদ্ধীধস্তিধ্যক্স্থ্িতং বস্ত গ্রকাশয়তি। ঈদানীং যোনি- ূ বহ1ঃ পাদসংকুলাঃ | ই 'ও গজডদবলসা অপদাঃ। অন্টউ 

পটলং বক্ষ্যে তত্র হিবিধো! যোনিভেদঃ | জীবধাতুমূলাম্মকঃ । ৃ এ অংঅঃকচটতপযশঙ এঞণনমাঃদ্িপদাঃ। দ্বিপদ দ্টে 

জীবাক্ষরাণি ধাত্বক্ষরাণি মূলাক্ষরণি পৃথক পৃথক কৃত্বা! যোমস্ত। | চতুর্ব্বিধো ভেদঃ । দেবমন্ুব্য পক্ষিনায়কাঃ | দেবাশ্চতুর্কিধঃ | 

ঘনোভাগস্তস্তাআনোইক্ষরঃ গুরুত্বেনজ্ঞাত্ব! সএবযোনি বক্তব্য | ; কম্পা ভুবনবাসিনে! ইরণাবাসিনো জ্্যোতিষঃ | ধ্বদে আমং 

অথালিঙ্ষিতং। অ ই এ ও দ্বাভ্যামপি নত্বেকয়া তশ্মিন | গজ জীবং ধুয়ে বৃষে শৃনি খরেধাকঃ। সিংহে বায়সেচ মূলং । 

গুতদ1। অথাভিধুমিতং। আইঈ এত এতা আদি মধ্যাবসানে অথচিস্তা পরীক্ষা । ভীবদৃষ্টে চতুর্বিধে! ভেদ দ্বিপদ 

হক্ব দষ্টান্তে তদভিধমিতং 1 অলাভকরঃ । অথ দদ্ধাঃ; উউ | চতুষ্পদ অপদ পাদসংকুলান্ গ্রতিদেব মনুষ্য পক্ষি রাক্ষসাশ্চেতি 

অংঅঃ পূর্ববধৎ সংস্থানং । ইতি সংজ্ঞা বর্ণাধরং | ভাগক্রমেণ জ্ঞাতব্যাঃ । চতুষ্পাদ দৃষ্ট চতুর্বিধো ভেদঃ দস্তা 

অথ জ্লীববোনিঃ। দ্বিপদ চতুষ্পদ অপদ পাদসংকুল।ঃ। ূ খুরী নী শৃঙ্গী পাঠান্তরং দস্ী শৃঙসী নখী খুরীতি ভাগ: । 

ত্বিপদেত চত্ুব্বিধো ভেদঃ। দেব মনুষ্য পক্ষি রাক্ষলাঃ | দেবা- | অথাপদ্ দ্বিবিধো ভেদঃ। জলচরাঃ স্থলচরাভাগাঃ ! 

“5তুব্িধা আকাশ ভুবন বাসিনো। জ্যোঠিযোহপ্তরীক্ষগামিনশ্চ | | জলচর দুষ্টে চতুররিধঃ ৷ পাদসংকুল দৃষ্টে চতুব্বিধং। ভ্রমর 

মন্তন্যাঃ পঞ্চবিধাঃ ত্রাহ্মন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃদাশ্চান্তাছাশ্চেতি | | খঞ্জর কীট, পতঙ্গাদয়ং পাদসংকুলাঃ ধাতুনাং ভেদঃ ভাগঃ। 

পক্ষিণে দ্বিবিধ। দলচরাঃ স্থলচরাম্ড । রাঙ্ষলা দ্বিবিবা কর্মভ] ৰ মূলং ত্বকৃ পত্রাণি। মুলং চতুর্বিধো ভেদঃ। বুক্ষ 'গুল্সলত! 

বোনিজীশ্চেতি । ইতি দ্বিপদযোনিত ॥ বল্পীচ। তত্র চডুর্ব্বিধ কঠিনকরণং ত্বক্ পত্র পুষ্প ফলং। ধাতু ৮ 

অথ চত্ুষ্পদযোনিঃ | চহুষ্পদাশ্চ হবিরধাঃ | শৃঙ্গী নথী। ] স্থবর্ণং রজতং ত্রপু ভান্রং কাংশ্ং পিন্তলং কাচং জী ধানাং 

গরী, দগ্তীচেতি। তেচ দ্বিধা গ্রামধাসিনো বরপ্যবাসিনন্চ | | ধাতুং সমুদ্িশেৎ । মূলেচ ত্বকগত্র পুষ্পফলমূলানি ভাগ: 

অথাপাদমেনিঃ। অপদা দ্বিবা জলচরাঃ স্বণ্চরাশ্ঠ জলচরা অথ চিন্তাপ্রকরণং। অকচটতপসহাঃ এতে রা 
নঙ্াত শকুলাদয়ঃ। প্লচরাঃ সর্প কীট পতঙ্গাদয়ত। আঙীউ অং তপধ1 এতে ধাহ্ক্ষরাঃ। এ ও অঃডঙঞণনমাঃ 

অথ ধাতুযোনিং। সচদ্ধিধ। ধান্যো ইধাম্যশ্চ । ধাম্যো। এতে ভীবাক্ষরাঃ । আঈউ তথদধ পফবভ বয। এতে ধাহ- 

বিপঃ॥ জুবর্ণ রজত ত্রিপু তান পিত্ুল লোহ শীশক কাংস্ঠা-। ক্ষরাঃ একবিংশতি ভীবাক্ষরাণি ১১। তে ধাহক্ষরাণি ১৩। অথ 
দয়ং। হর ঘটিত মঘটিহং যথ| ধিরোভরণং কর্ণাভরণং প্রীবা- | মুলাক্ষরাণি ১১। প্রশ্নক্কাক্ষরে গ্রহ্যাঃ। প্রাণিনামাক্ষরং একী 

ভরণং পদোভরণং ইতি তত্র বাম না ভেদঃ। অথারানাং। কৃত তশ্ত রাশিং সংযুক্তং দশগ্ডণং কারয়েৎ অইভাগে। 

চো সি 

হ% 

পাদনংকুল। ভমর বুশ্চিক পহজগাদরঃ | ইন্তি জীবযোনিঠ। পা এনে মৃলাক্ষরাঃ। অই এও কখগব চছজ্গঝ ঢঠডঢ যশহা বর্ণ 
1 
ূ 

ৰ 

অধাম়াং নববিধ মস্তক দু শদ্ হরিতাল মনঃশিলা শর্করা বালুক1 ! দ্াতব্যঃ। নব গৃহ্তে | ততশ্বন্তঃ করণং বিদ্যাং। সাচ 

মরকত পদ্মরাগ প্রবালশ্চ এতে অবাম্য ভেদাঃ। ূ চিন্ত। নসংশয়ঃ| ধ্বজেস্থানে গে জীবং ধমে বৃতে শুনি খর 

অথ নূলযোনি2। মূল? চহুব্বিধে। ভেদঃ বৃক্ষ গুল লতা! বন্দী চ ধাতু সিংহে বায়সে মূলং । ইতি চিন্তা । 

তত্র চহুর্বধঃ কঠিন করণং ত্বক্ পত্র পুষ্প কল: । তত্র খাদ্য; প্রািবানী প্রশ্থাক্ষরৈগ্রাহা বহার ক্রমসংখায়! এক্কত্রী কার- 



"০ টি সপ পপ বাট হার » এরা মত তত রা" ০ পর ই 

কেরলী। | ১৩ 

'কারয়ে্। দশে।নিতং নৃকীয়ং কীরয়েং। অষ্টাদশান্বিতং কার | অঃ.১২০ ক ১1০ খ ২1৩+ গ ৩৯? ঘ ৪1১৫ উ ৫1১৫ চ ১1২ ছও। 
য়েখ। চৃতীয়ভাগেন জ্আাতব্যং | শেষং মুষ্িলুকা জআতবাঃ । ইতি ] ১৫ জ ৩1৩৫ ঝ 813৮ এ) ৫18৯ ট ১1৪৯ ঠ ২1৪৯ ড ৩1৪৯ ঢ ৩1৪৯ 
চিন্তালুক্কা সমাপ্ত। ৷ উদয়াৎ দশদণ্ডং যাবৎ জীববেলা ততে। | ণ ৫1১৪ ত ১1১০ থ ২1১৭ দ ১১৫ ধ ৪12 ন ৫1২৮ প ১1১৫ 

দশদওং ধাতুবেলা তর্তৌ দশদণ্তং মুলবেলা । জীববেলায়াং | ক ২1১১ ব ৩1২১ ভ ৪1২১ ম&1১৫ য১।১৩র ২১১ ল৩া১১বঃ 

বিগ ৩1২51 লুকমুষ্টিচিস্তা মুধাজী শৃক্সীঘা | জীধামু ধামৃজী । ১৫ শ ৫1১, বশওা২ স৭।১২ হ ৮1২ ক্ষ ৯1২৪ | চত্ুর্ভাগৈ, 

সৃত্রীধা অঃ স্বঙ্গঃ আমত্যঃ ইপতানং। অনেন ক্রমেণক্ষিরাণি | হরেছধঃ।  একেন চতুষ্পদং দ্বাত্যাং দ্বিপাদং ত্রিভিব্রিপদং 
জাতব্যানি। : | চতুণ্ডি পাদসংকুলাঃ। 

অথ ধাহুঃ। তক্চদ্বধা ধাম্যোইধ।মাশ্চ উত্বরে ধাযা অধরে ূ অথ চতুষ্পাদযোনিঃ | অন্স! শ্বেতবর্ণাঃ উউ বক্তুবর্ণঃ ও 
ইধামাঃ | ধাম্যোহষ্টধা ভেদঃ স্বর্ণ রজতং তাম্ং শীশকং | ও কুষ্থবর্ণাঃ জীবানাং যদ মুলধাত দুঢ়ানাং যা 'আভাস্মদ। 

বিপু লোহকং। পিবুলং কাংহামিত্যাদয়ঃ ৷ আলিঙ্গিতে ঘটিতং | | ইত্যর্থত। 

অভিধূমিতে অর্ধ ঘটিতং ৷ দগ্ধে অঘটিতং। উত্তরে আনরণং চিস্তাত্রিপ্রকারা জীবচিন্তা মূলচিন্তা ধাতুচিস্থ| 1 ধাত্ুনিস্থ। 
আদরে অনাভরণং । উত্তরে শিরঃ অধরে অবশ্নবাভরণং। শিরঃ  ভাগাক্টো তথা মৃলচি্তা ভাগাঃ পঞ্চ । ত্বক মূল ফল পত্র পৃ 
কর্ণাভরণঃ মস্তকাভরণং পর্ট অর্দচন্্রমৌক্কিকাদয়ঃ। আলিদ্দিতে | ভেদ: সুবর্ণরন্ত তামকাংশ্ব কাচীরপিত্তলাদয়ঃ। কাটীনে! 
গীবাভরণং অভিধূমিতে কর্ণাভরণং আলিঙ্গিত্তে হস্াভরণং | লৌহ দাৃবিশেষঃ | অআ: দীর্ঘ ই ঈ কষ উউ চৌরস্ত উ 
অহধমিতে কট্র্যাভরণং |. দক্ধে পদাতরণং | কট্যাঃ কটিঙ্তত্র | ভ্রিকোণং অংঅঃ বর্ধ লাখাং । ক রক্কং) থ রুষ্ত) গ গীত, ঘ 

পৌক্কিকাদয়ঃ ৷ উত্তরেণোন্তমাভরণ* অপরে মধ্যাঙ্গাভরণং । রক্তত) ৪ নীল) চ পীতং, ছ ধূহং জ নীলেং ঝ রক্ুং এ লীলা উ 

ইতি ধাম্যধাড়ং । | ধূমং ঠ কৃষ্ণং ড পীতং চশ্বেতং পরক্তং ভধুমং থ কৃষং দ ছি হং 

ৃ 
অথাধাদ্যঃ। মুক্রিকাঞ্জনপাষাণ মনঃশিলা শর্করা বৈদৃধ্য । ধ শ্বেতং নরকুং পপীতং ফপমং ধনীলং ভ রক্তং ম নীল 

অগ্মরাগপ্রবাল ইত্যধাম্য ধাটঃ। অথাক্ষর ধর্ণ পটলং অকচটত : মূনীপং র পম, লপীভং, ব রক্কং শরুঞ্ংং যধমং সরক্ষিং 

যশাঃ শুক্লাঃ আঁ খছঠথফ রষাঃ কৃষ্ণাঃ । এ ও গজডদব লসাঃ হশ্বেতং ক্ষ রক্ত দমমিশং। কঘঝলন ভবসারক্তাঃ। থ র্ 

পীতবর্ণাঃ। ঈউ ঘঝওধভ বহা নীলবর্ণাঃ। অথাতঃ কত" | থদাঃ কৃষ্ণাঃ গ চ দপলাঃ পীহাঃ। উজ ঞ বমযা নীল 

বণপঠনং। ক১খ২গঙঘ৪5৫চ১ছ২জ৩ঝও৪ঞ৫ | বর্ণঃ। ছউতকবদাধন্নাঃট ধহাঃ শ্বেতাঃ ক্ষংরক ধমবণহ | 
ট১ঠহডঙঢ৪৭৫। প্ত১থ১দএ৩ধ৪ন৫। প১ফ২ | ইতি বণ 

বএত৪ম৫। যট১র২ল৩ব৪শ৫ষ৬স৭হ্ক্ষ৯। | অথ দিশাংভেদঃ। কখগঘঙ আগ্নেয়হ চছৃক্ষঝ এ) দঙ্গল | 

প্রকারাস্তরং অ ১1২ আ ২০১২ ই ৩৯1১৩ ঈ 3০1১৮ উ ৫০1১৫ 1 উঠডটণ নৈষ্ষহং | ছথন্ধন পশ্চিমং | পফবভম বন়্েৰাং। 

স্পা শসা সপ ০ পপ পপ পপ পপ” পা ৮ ৮ পপ থপ পপ ৯০৮ ৯ পপ. ৭ কপি শপ ৩ আপস সপ শত আপাশ ০০ শী শপ" পপ পপ 

দিবাত্রিভাগং আনি মধ্যান্তরেণ প্রত্যেকং দশদগু। উদয় বেলায়াং আলিঙ্গিতহ ১০৭২ । মধোইনিব,মিতহ১তদং অন্কেদি' ১১7১1 

উদয়বেলাযাং জীবঃ | মধ্য ধাুঃ। অন্ত মূলং ! ৩:২০ বিশংযতেপলাধিক অরয়োদ ওঃ অস্তরোদয়ং ভ্রাময়েদহ নিশা । যথা! 

উদয়বেলায়াং ১০দণড মধ্যে  মধাবেলায়াং ১০দগু মধ্যে অন্তবেলায়াং ১০দগ মধ্যে 
আলিলিতং__-_----- ৩দও।১০পল অনিবমতং-----5দ৩'২*পল দগ্ধং--.-_----- ৩1২ পল 

অভিধুমিতং--_---ত্দশ। ১০পল দন্ধং-___ ৩দ 51২০ পল আলিঙ্ষিতং___-_--তদত1২ৎপল 

দৃগ্ধং-- ---775দ।২০ পল, আলিক্গিত২---হিদিতা২০পল অভিধ,মিতং-------৩দ৩1২”পল 

১, দশ ১* দণ্ড ১ দও 
আলিঙ্গিততবেলায়া মালিঙ্গিতপ্রশ্নে আলিজিতং ফলং। তছুতরাক্ষর বসবান। ইত্যাদি রূপেণ বেখদ্ধবাং। 



১৪ 

আলিঙ্গিতাঁভি ধূমিতদগ্ধলক্ষণং বক্ষ্যে। অভিধুমিত মানুযা: 

আলিঙ্গিতা অক্ষরা গৌরবর্ণঃ। অভিধ,মিতাঃ শ্ামাঃ। উউ 
অঃ দগ্ধাক্ষরাঃ কৃষ্ণবর্ণ : ক ত্রাঙ্গণঃ খ ক্ষত্রিয়: । গ শুদ্রঃ ঘ 

ক্ত্রিয্ঃ ও চাও্ডালঃ | চ অস্ত্যজঃ ছ ক্ষত্রিয়ঃ জ ত্রাক্ষণঃ ঝ» বৈশ্তাঃ 

ঞ চগালঃ টউঠডঢ শুদ্রাঃ ণচগ্ডালঃ তথদধনবৈশ্তঃপফ. 
বত মক্রাক্ষণাঃ যর লবক্ষত্রিয়াঃ শষ সহ চগুলাঃ। ইদানীং 

তস্করাঃ । কখগঘঙবালঃ চছজঝঞ্কুমারঃটঠডটঢণ 

গতবয়াঃ তথদধনযুবাপফ বভ মমযধ্যমাঃ যর ল বভাগ- 

্রয়ং শষ সহবৃদ্ধাঃ॥ কথগ ঘউঙতাত্রং যদামূল শ্বরূপত্তদ। 
সিন্দূর বর্ণং যদাজীবস্তদা রক্তবর্ণং। বালব্যস্তরাঃ কলুষাঃ 

অপদেবা জ্যোতিষ কম্পবাসিনো হৈমাদ্র্যাঃ | . জীবাক্ষরে 

ধাতুন্বরসংযোগে জীবধাতবে! দেবাঃ। শশকহীরক গজদস্ত 

শৃঙ্গিকাদয়ঃ | দেবাতবস্তি। ধাত্বক্ষরেজী বমাত্রাসঙ্গচ্ছতে ধাতুজীবা- 
ভবস্তি। স্ুবর্ণরজতকাংশ্ত লৌহাদয়ে! জীবাঃ রত্বম্ষটিক পাষা- 
খাদি দেবাঃ। মৃলাক্ষরে ধাতুম্বরসংযোগে মুলজীবাদারবো- 
ভবস্তি । মুলম্বরসংযোগে মূলধাতবো! অস্কুরাদয়ঃ | সর্বনায়া- 

বিশেষং কর্তব্যং। পঞ্চমং পড়মং তীয়ং তীন্সং স্বর উত্থেহি। 
জীবজানীহি ৷ পঞ্চমং বীয়ং বীম্বং তীয়ং। পঞ্চমে পঞ্চমং লাভঃ 

ইতি দেবযোনিঃ। 
অথ মন্তুযাযোনিঃ। চবর্গ টবর্গ! মানুষাঃ। তেচ পঞ্চধাঃ 

্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃ্রান্তাজাঃ1 অত্র কচটতপ যশ! ব্রাহ্মণাঃ 

আঁ খছঠথফ রযাঃ ক্ষত্রিয়াঃ ই ও গজডদ বলসা বৈশ্তাঃ ঈ ও 
ঘঝঢধভ বহাঃ শুদ্রাঃ উউ অং অঃ ঙঞ্গ নম1 অন্ত্যজাঃ। কথ- 

গথঙ ব্রাহ্গণাঃ চছজঝএ? ক্ষত্রিয়াঃ অকারে বৈশ্তাঃ এঁকারে শুদ্রাঃ 

অন্তে অস্তাজাঃ। পঞ্চভিরাগঃ ৷ একেন দ্বিজঃ দ্বাভ্যাং ক্ষত্রিয়াঃ। 

তিভি 3বৈশ্াশ্তুর্ডিঃ শুদ্রাঃ ॥ তত্র ত্রিবিধো ভেদঃ। 

স্ত্রী নপুংসকঞ্চেতি । ত্রিভি9াগঃ আলিঙ্গিতেন পুরুষঃ । একে; 
নাপি অভিধ,মিতেন নারী দ্বাভ্যামপি দগ্ধেন ষণ্ডং। ব্রিভিরপি 

ফেরল ভালমং। তত্র পঞ্চবিধো ভেদঃ। বালঃ কুমারো 

যুবকো মধ্যমে1 বৃদ্ধ এবচ। পঞ্চভিাগঃ অত্র কচটতপ যশা 

বালঃ একেনাপি আ| ধঁ খছঠথফ রষাঃ কুমারাঃ দ্বাভ্যামূপি ইও 
গজডদব লস1 যুবা। ত্রিভিরপি ঈও ঘঝঢভ বহ। মধ্যমাঃ চতুর্ডি- 

_ রূপি উউ অংঅঃ ওঞণু নম বৃদ্ধ1ঃ পঞ্চভিরপি । তত্রাপি ত্রিবিধো 

ভেদঃ। গৌব শ্রাম কৃষ্ণাঃ। আলিঙ্গিতৈন গৌরং মন্তাহি 
ধূমি এন শ্তাম দহেন কহনং কেরলিন! ভালিয় অং॥ দহেন 
দাহকর! তরে করৌতিষ্ঠতঃ ৷ ইতি মান্ষযোনিঃ ॥ 

পুমান্ 

কেরলী। 

অথ পক্ষযোনিঃ| পক্ষযোনি দ্বিবিধা জলচরাঃ স্কলচরাঃ। 

তবর্গে জলচরাঁঃ পবর্গে স্থলচরাঃ দ্বির্ভাগঃ । একেন জলচরাঃ 

দ্বাভ্যাং স্থলচরাঁঃ। কোকাকশ্চ ডাছক কস্ক চক্রবাকাদয়ঃ। 

তেচ দ্বিধা তক্ষ্যা অভক্ষযাঃ উত্তরেণ তক্ষাা অধরেণ অভঙক্ষ্যাঃ। 

একেন স্বাভ্যামপি স্থলচরাশ্চটক গৃর ময়ূর পারাবত কপোতা- 
দয়ঃ। তেচ পঞ্চবিধাঃ শ্বেত কৃষ্ণ হরিত পীত রক্তাঃ । অর 

কচটতপ যশ। শ্বেতাঃ আঁ খছঠথফ রষাঃ কষ্ণাঃ। ইও গজডদব 

লস। হরিতাঃ। ঈ ওখবঢধভ বহাঃ পীতাঃ উউ অংঅঃ ঙঞ৭ 

নমাঃ কৃষ্ণাঃ ॥ পগঞ্চভাগেনাপি । পঢমে ধ্বলং বীএণ কহুনং 

তীএণ গোরং চতুখেন কব্ব,রং পঞ্চমে বহুলং বিআনে । ষট্পঞ্চ 
পরিবর্তক্রমেণ বরিশুক্র বুধসোম পনি মঙ্গলবেলায়াং পৃচ্ছসি 
গ্রহন্য যন্ত্রপং তথ্বর্ণয়তি। 

অথ নারকাঃ। যশবর্গেনাপি। তেচ দ্বিধা কর্মজা যোনিজী 

দ্বিতীয়েন যবর্গে কর্মজাঃ শবর্গে যোনিজাঃ ঘটিতাক্ষেত্রপালাদয়ঃ। 

শবর্গে যোনিজাঃ অস্তরীক্ষে দেবতাদয়ঃ । তে দ্বিধা উত্তম! 

অধমাঃ। উত্তরে নোত্বর। অধরেপাঁধমাঃ। স্বিতীয়েন ভাগঃ। 

বর্গক্রমে হোই দ্বিঅদং দীএচতুষ্পাদং হোই। কোলে হোই 
অপদং চতুরেহিং পঅসংকুলে হোই। 

অথ চতুষ্পাদযোনিঃ । অধরে চতুপ্পদাঃ। আতখছঠ 
থ ফ রষাশ্চতুষ্পদাঃ। তে চতুর্বিধ। খুরিনথি দস্তি শৃঙ্গিণশ্চেতি । 
চতুর্ভির্ভাগঃ আদ্যঙ্গরেণ একেনাপীত্যা্দি স চ স্বিবিধঃ। গ্রামা। 
আরণ্যঃ দ্বিতীয়েন ভাগঃ। * আকারেণ গ্রাম্যাঃ খকারেণা- 
রণ্যাঃ। গ্রাম্য অজমেষাদয়ঃ। আরণ্যা মগশশকাদয়ঃ ॥ 

নখিনে/দ্বিধাঃ ছ ঠ নখিনঃ ছকারেণ গ্রামঃ কুন্কুরমার্জারাদস় 

ঠকারেণারণ্যাঃ । ব্যাঙ্মর্কট ভল্ুকাদয়ঃ। খ ফ দত্তিনঃ তেচ 
দ্বিধা, থকাবেণ গ্রাম্যা ফকারেপারপ্যাঃ ৷ গ্রাম্যাহক্তিশৃকরাদয়ঃ 

আরণ্যাঁঃ সিংহ সরভাদয়ঃ। রষাঃ শ্রঙ্গিন স্তেচ দ্বিধা রেফেণ 

গ্রাম্যা গবাদয়ঃ | ষকারেণারণা! মহিষাদয়ঃ ॥ 

অথাপদযোনিঃ। ই ও গজ ডদ বলসাঃ অপদা স্তেচ স্বিধা 

জলচরাঃ স্থলচরা; ইও গজডা জলচরাঃ মত্ম্তমকরাদয়স্তে চ দ্বিধা 
ভক্ষ্যাঃ অভক্ষ্যাঃ উত্তরেণ ভক্ষ্যা অধরেণাভক্ষয।ঃ দ্বিত্তীয়েনাপি 

দবলসাঃ স্থলচরাঃ সর্পজলৌক কিঞুসুকাদয়ঃ। উমচতয়াঃ 
অনিলং। কটপশাঃ সলিলং । মিশ্রেণ মিশ্রা ভবস্তি ৷ 

অথপাদ সন্কুলাং। হও ঘঝঢধভ বহাঃ পাদসংকুলাঃ। 
তে চদ্বিধ! শ্বেদজাঃ অওলাঃ ঈ ও ঝঢাঃ স্বেদ্জাঃ ভ্রমরকীট 

পতঙ্গাদয়ঃ 1 ধভবহাঃ অগওদা যুকা মক্ষিকাদয়ঃ। ন্তেচদ্বিধ! 



কেরলী। 

উত্তম! অধম্যঃ। উত্তরেণোতমাঃ অধরেগাধমাঃ | স্বিতীয়েনাপি। 

উদ্বেত্রীঅ পরে সেজাএ মধ্যে ভালকুলে আএ অদ্ধে মূলব্তন্ডে 

দীশএ তলই বীরলাতেন। উদ্বেজীঅং গডুঅন্নং মহত জীঅশ্ব 
পএ বোল যাহা । অন্থথ মাহত্যন্তে জাএ হোই । প্রবেশেন 
জীঅং নিগ্যা আলেধাতু স্তত্তে) মূলং ইহ ভণেঅং পল্ননাএণ 
আলিঙ্গিএন ভীঅং মত্তাহি ধুমিএগ ধাতু দছেন মূলং কেরঞ্জিন। 
তণিঅং। অথধাতুঃঠ। উউ অংঅঃ তথদ ধপফ বভ| 
রষা৷ ধাতুঃ তেচদ্বিধা ধাম্যা অধাম্যাঃ। উ উ অং অঃদপবরষা 

ধাম্যাঃ উত্তরেণ চ। তথধফ ভ অধরেণ অধাম্যাঃ। দ্বাত্যাং 

ভাগঃ। একেন ধাম্যঃ শুন্তেনাধাম্যঃ ধাম্যাঃ সুবর্ণ রজত তাত্র 

কাংস্ত পিস্তল বঙ্গ সীসক লৌহাদয়ঃ। অষ্টভাগঃ ধাতুগ্রবেশে 
প্রশ্নাক্ষর সংখ্যাক্ষর সংখ্যাঙ্কং বিহায় একেন সুবর্ণ তকারেণাপি 

ঘবাত্যাং রজতং দকারেশাপি পকারে তাম্তরং ভ্রিভিরপি। 

বকারেতু কাংশ্ং চত্তর্ডিরপি পঞ্চতিঃ পিত্লং। অংকারেণ 
সীমকং | বড়ভিরপি। রেফেণ বঙ্গং সপ্তভিরপি। ষকারেণ লৌহং 
অষ্টভিরপি। বষ্ঠেহোই কংসং বীএহা গুএহিনা অজতং সহি 
অহোই ভয়ঞ্চ উত্তরং কোম স্বর্ণেন পছেণ ছকোণে ম্বেহ লৌহং 
বঙ্গং অচ্ছং বাতিনা অবুউচ্ছিনাহংস্তনন্দু দিট্ট বহমানেন। 
ততঃ সচদ্বিধ। ঘটিতমঘটিতম্। একোনোত্তরেণ ঘটিতং দ্বাভ্যা- 
মধরেণাঘটিতং। ঘটিতমষ্টবিধোভেদঃ | শিরঃমুবর্ণ গ্রীবানৃদয় 
বাছুউরুকটাপাদাভরণঞ্চেতি। শিরোভরণং অর্দচন্ত্রসীমস্তাদয়ঃ 

একেন। দ্বাভাং কর্ণাভরণং তাড়ক্করত্বং কর্ণিক। পত্রিকাদয়ঃ 

শ্রীবাভরণং ত্রিভিরপি গ্রীবাভরণং বেসর মুক্তাদয়ঃ বাহোরাভরণং 

পঞ্চভিরপি বাহেটা মু্রিতাদয়ঃ। ষড়্ভিহরস্তাতরণং | 

পওুবী দোহলী গোননী গড়ুকাদয়ঃ | সপ্তভিঃ কট্যাভরণং 
কটীহুত্রিক1 কাঁঞ্ী মেখলাদয়ঃ। অই্টাভিঃ পাদাভরণং তোড়ল 

নুপুরাদয়ং | তচ্চ দ্বিবিধং উত্তরেণ দক্ষিণাভরণং অধরেণ বামা- 
ভরণং দ্বাভ্যাং একেনোত্তমং শুন্ঠেনাধমং। দ্বিপদাক্ষরেণ দ্বিপাদা- 
ভরণং। চতুষ্পাদাক্ষরেণ চতুষ্পাদাভরণং ॥ অথাধাম্যযোনিঃ | 

হোই সর্ব সেধাম্যং নিগ্যণ আনেনাধামাং। স্তস্তে হোই মূলং। 
কেরলিনাভগিঅং । ত থধফ ভবাঃ অধাম্যাঃ। সদ্বিধা; তথধাঃ 

উত্তমাঃ ফভবাঃ অধমাঃ উত্তমাঃ মাণিকা হীরকপ্রবাল মরকত 
পল্মরাগ বৈদূর্য নীলকান্তাদয়ঃ। অধমাঃ শর্করা বালুকা 
মৃত্তিকাদয়ঃ | এধামেব বর্ণাঃ অ এ ক চট তপ যশাঃ শ্বেতাঃ 
একেনাপি আখ ছঠথকফ রধাঃ কৃষ্ণা; দ্বাভ্যামপি। ইও 
গজ ড্ব বলস! হরিতাঃ ত্রিভিরপি ঈও ঘবঢধভবহাঃ। 

১৫ 

গীতাঃ। চতুর্ডিরপি উউ অংঅঃ ওঞণ নম! রক্তাঃ। পঞ্চাভ্চ 
সর্ধং নায় বিশেষং কর্তব্যং ॥ 

অথ মূলযোনিঃ। আঙঈ এও ঙঞণ নম বলসা মূলং মূলা 
চতুর্ব্িধোভেদঃ। বৃক্ষ গুন্প লতা! বল্লীচ আকারেণ বৃক্ষাঃ । ঈকা- 

রেণ গুল্ম! প্রকারে লতা! ওকারেণ বন্লী। চতুর্ভির্ভাগঃ। অত্র 
কচটত পযশা বৃক্ষাঃ। আএঁখছঠথক রষা গুল্সাঃ। ইও গজ 
ডদব লসা লতাঃ।ঈ ও ঘঝঢধভ বহ|বলী॥বৃক্ষাঃ সাল 

তাল তিস্তিড়ী নারিকেলাদয়ঃ1 'ুলাঃ কুন্দ করবীর বার্তাকু 

মপ্লিকাদয়ঃ। লত] কুম্মাণওড স্থখ!স বিঙ্গিকাদয়ঃ। বন্দী কুশ 

হলধান্ত দূর্ব! গোধুমাদয়ঃ| অত্র পঞ্চবিধো ভেদঃ। তৃকৃপ্ত্র 

পুষ্প কল বীজাদয়ঃ। পুনঃ সগ্ডজটা ত্বকৃ শাখা পুষ্পফল পত্র 
নিধানাদয়ঃ একেন জটা অএকচটতপযশান্বক।আএখ 
ছঠথফরধাঃপত্রং।ই ওগজডদবলসাঃপুম্পংঈ 3 ঘঝ৷ 

ঢটধভ বহাঃ ফলং উ উ অং অঃঙএঞণনমাঃ বীজং সঞ্চভিঃ 

দ্বাভ্যাং ত্বক্ ত্রিতিঃ শাখ। চতুর্ভিঃ পত্রং পঞ্চভিঃ পুষ্পং যড়্তিঃ 
ফলং সগুভিঃ বাঁজ* । ফলং দ্বিবিধং কর্শ মৃছু, গুরু, লঘু; শিশু 

রুক্ষাণি ষড়ভাগঃ একেন কক্কশাদয়ঃ। পুনঃ ষড়ভির্ভাগ: 
বৃত্ত ত্রিকোণ কণ্টক অর্ধচন্ত্র দীর্ঘলোমশানি । এতানি একেন 
বৃত্ত মিত্যাদি ॥ তচ্চ দ্বিবিধং উত্তরেণ ভক্ষ্যং অধরেণাভক্ষাং । 

স্বাভ্যাং একেন ভক্ষ্যং শুন্ঠেনীভক্ষাং ॥ পুনঃ সুগন্ধং ছুর্গক্ধং 

দ্বাভ্যামেব। তত্রাপি ষড়ভাগঃ তিক্ত, কটু, কষায়, অল্প, লবণ 

মধুরাণি। একেন কটু ইত্যাদি অএকচ টপ যশান্তি্তং 
আএ্থছঠথফরযাঃকটুঃই ইওগজডদবল সাঃ কবায়ং 
ঈও ঘঝঢধভ বহা অম্পংউ উ অং অঃ ঙঞ.ণ নমাঃ লবণঃ 

আলিঙ্ষিতমাত্রেণ মধূরঃ ৷ তত্রাপি উত্তরেণ একেনার্রং অধরেণ 
দ্বাভযাং ুঙ্মং ॥ শ্বেত, কষ্£, হরিত, পীত রক্কাদয়ঃ পঞ্চবর্গেণ 

পঞ্চ সংখ্যয়া চ চতুর্ভির্ভাগঃ দীর্ঘ বর্ত,ল ত্রিকোণ চতুরত্রং চ। 
প্রশ্নস্ত শেষ নামাক্ষরেণ পরিমাণং জেয়ং ॥ আএও বস্বাণি 

একেন চ দ্বাভ্যাং সুত্রংত্রিভিঃ কার্পাসং। ঙঞণ নমামুছু। 

উউ অংঅঃবল সাঃকঠিনং| শিরসি বৃক্ষঃ। উদরেণ গুল্ং 
ওজেন লতা, পৃষ্ঠেন বল্লী, পাদেন কন্দঃ, আদ্রক হরিগ্রা রসোনা: 

দয়ঃ। বি উ ণমাও থ্থ রম্থ অ অংকাউ সদানীং হুনীয় হি 
অ উ আ অ তেন অহতস্থ মূল চিস্তঈসং ॥ 

অথ নষ্টচিস্তা উত্তরে মুষ্টিং উর্ধং কৃত্ব। তিষঠতি বা যদি 

মুষ্ঠিঃ। আদিত্য কুজাত্যাং দণ্ডে মূলজীবমুষ্তিঃ শনিবুধেন 

স্বকৃ পত্র মুষ্িঃ গুরু শুক্রেণ ফলপুষ্প মুষ্িঃ। ভে প্রপ্নে শশি 

ভদাসি 



৯৩ কেরলী। 

ক্ষেত্রে কাঠ পাঁষাণ মুগ্টিঃ ধধজগতে জীবমুগ্তিঃ সিংহে খরে মূল | গৃহে দঙষি গ্রামে মকরে কুস্তে ভড়াগে মীনে নদীতটে । অথ 

ুষ্টিঃ বৃষ শুনি ভীবধাতু মুগ্টিঃ মূলাক্ষরে মূল সংযোগে মুলমুদ্তিঃ | 
আলিঙ্গিএন চিস্তা মত্তাছি ধুমিএন মুষ্টিঃ দহেন বং কেরলিনা- 
ভণিঅং॥ জীবাক্ষরে জীব স্বর সংযোগে জীব মুষ্টিঃ ধাত্বক্ষরে 

মুদ্িঃ উত্তরে মুদ্তিং উর্ধং ক্ত্বা তিষ্ঠতি বামে যদি মুষটস্তদপি 
আদিত্য কুজাভ্যাং মূল জীব মুষ্টিঃ। শনি বুধেন ত্বকৃপত্র মুিঃ। 

গুরু শুক্রে ফল পুষ্প মুদ্রিঃ। বৃষ শুনি জীব্ধাতু মুষ্তিঃ। মূলাক্ষরে 
মূল সংযোগে মৃল মুগ্টিঃ। আলিঙ্গিএণ চিস্তা মত্তাহি ধুমিএণ 
মুষটিংদাহেণ বঞ্চ কেরলিনাভণিঅং জীবাক্ষরে জীব হ্বর সংযোগে 
জীব মুষ্টিঃ। ধাত্বক্ষরে ধাতু স্বরসংযোগে ধাতু মুষ্টিঃ। ভীবা- 
ক্ষরে ধাতু শ্বর সংযোগে ধাতৌ মুষ্টিঃ। জীবাক্ষরে ধাতুন্বরে 

শুরু অখ্খরেণ নষ্ং উত্তরোত্বরেণ নষ্রং শনি আদিত্য কুজ- | মূলাক্ষরে পতিতঃ। জীববেলায়াং জীব মুষ্টিঃ। ধাতুবেলারাং 

বেলায়াং নষ্ং পাশ্শ স্বআণু বীক্ষিএণ নষ্রং দৈবজ্ঞমুহান বীক্ষি- | ধাতু মুষ্টিঃ। মূলবেলায়াং মূল মুগ্ঠিঃ। যোবিষ়ঃ প্রশ্নে স এব 

এণ নষ্টং অধোমুখ্ী ভূম চিউটই নষ্রং। নষ্ট প্রশ্াক্ষরং ক্ষোট- | মুষ্টিঃ। 
য়েখ। দহেন মত্ত। নট্্ং। তেহ মন্তা বোন সস্পে সংযোগা | অথ মনোগত চিন্তা । সংযুক্ত প্রশ্ে স্ববিষয়ং উত্তম চিন্ত! 
খখরেণ নষ্টং তিস্সডা বৈগেন সাসালিঙ্গিত৷ কো ভাগোলোহে । অসংযোগে পরবিষয়ং অধম চিন্তা । অভিহিতে লাভ চিন্তা ৷ 

বিউনভিবিহউণট্রং তামি কখবদিত্য।দি। পঢ়মে চিস্তাস্থানং : অনভিহিতে জীবন মরণ চিন্তা । অভিঘাতিকে অলাভ চিন্তা । 

বিয়ে লাভালাভং তীয়ে কালনির্দেশঃ। চউথেন প্রশ্ননাম সজ্জহি ূ আলিঙিতে মংযোগ চিতা অভিধূমিতে অর্থ চিন্তা! ধাত্বাদি 
এণ অঙ্গহি অং অগ্পাজে নিজগেছে পরণুরে চিন্তা । হৃত পতিত | চিন্তা দৃগ্ধে রোগ চিন্তা উত্তরোত্বরালিঙ্িতে মহাপুরুষ চিন্ত। ৷ 

বিশ্রিতা স্ত্রিভির্ভাগঃ ৷ একেন হ্ৃতঃ দ্বাভ্যাং পতিত স্ত্িভি; অধরালিঙ্গিতে স্ত্রী চিন্তা। দগ্ধালিঙ্গিতে পুং চিন্তা । উত্তরা 
বিশ্মিতঃ। বিক্রীত স্থাপিত প্রস্থাপিত ত্রিতিভার্সং। জ খখলি সদাই । ধূমিতে গমাগম চিন্তা দগ্ধাধমিতে জীবন মরণ চিন্তা! উত্তরা- 
প্রচ্ছই অবলোঅ ই ভূয়োভণ তং দিছে! দন্মস্ত চোরস্ত বিম্ানেউ | ধরে গমন চিন্তা । অধরাধরে স্ত্রীপুরুষ চিন্তা । অধরাধরে 

মুলরক্ষণ নিসঙ্গ এণ করইর খখ বহুদশদিহেন উপাএখ উ অ অ | অধম জাতি চিত্তা। অধরাধূমিতে ধাতু চিন্তা । দগ্ধে মূল 

পুচ্ছই কিং ভণই। সগ্গ মঞ্চ পাতাল তিহ অখখরতিকর | চিন্তা । দগ্ধধমিতে জীব চিস্তা। দগ্ধাধরে রোগ চিন্তা । গড 

ধাতুন্বর সংযোগে ধাতু মুগ্িঃ। পরেসে চিস্তানিগ্গ আলে মুষ্টিঃ। 
কেরলিনা ভণি অং। স্তস্তে হোই নষ্ট আলিঙ্গিএন চিন্তা মত্তাহি 
ধুমিএণ মুষ্টি দাহেন নষ্টং কেরলিন! ভণি অং। ভৃমিবিন্দু আশা- 
জলং॥ বালম্বরেণ সমুদহ দিশা! ভণখ্খ মনহ বিনাকিংশ। 

জনহাং দব্বস্ত চৌরম্ত বিআলেউ। যত্র নিসন্নো নামকরোতি 

মত্র নিষঞ; পুচ্ছই যদি সঞ্চরে নোচ্যতে চৌরস্ত তদিশং তদিহো 

বোদ্ধব্যং। একেগৃহে নই&ং দ্বাভ্যাং রসাতলে ত্রিভিদের্বালয়ে 

চতুর্ভিঃ পরবেশ্মনি পঞ্চভির্গতং চৌরেণ হ্ৃতং 
নাভণিঅং । 

অক্ষর বিচারঃ | প্রথমাক্ষরং চৌরহ্য ব্যস্ত চ স্থিতীয়াক্ষরে 
গৃহিনাম তৃতীয়াক্ষরে গ্রামনাম চতুর্থাক্ষরে স্থিতি নাম, পঞ্চমে 
প্রথমং তৃতীয়ে ভূতীয়ং চতুর্থে পঞ্চমং। তৃতীয়ে তৃতীয়ং 
তৃতীয়ে পঞ্চমঃ। এক দ্বিত্রি চতুঃপঞ্চ ষষ্ঠেকা এতানি বর্গী- 
ক্ষরাণি প্রমাণ বদেৎ পঞ্চাষ্ট দ্বি ত্রি চতুরেক ফড়তিঃ 
সপ্ততিঃ এতানি বর্গাক্ষর ক্রমেণ প্রশ্ননাম তত্ৎ কোষ 
চতুঃকোষ্ঠো নাম দ্বিগুখে তে নাম গ্রাম চৌরং তেন 
সর্ধং অস্তাক্ষর পিং পঞ্চহলং সবিভাগ হ বিঅং শেষমাদিশেৎ 

মেষে গ্রামে বৃষে ক্ষেত্রে মিথুনে চ চতুষ্পথে। কর্কে রসাতলে 

কেরলি- 

বিষয়ে গর্ভোনান্তীতি বক্তব্যং। আদ্যন্তয়ৌরুপযুক্য়ে! গর্ভাভি- 

নিবেশ ইতি বক্তব্যং। লঘৃক্ষরে নষ্টং গুর্বক্ষরেহনষ্টং । মেষে 
দ্বিপদ চিন্তা বৃষে চতুষ্পদ চিস্তা, মিথুনে যুগল চিন্তা । কে 

ব্যবহার চিন্তা । সিংহে রাঁজ চিত্ত, বন্ায়াং বর স্ত্রী চিন্তা, 

তুলায়াং ধাতু চিন্তা, বৃশ্চিকে রোগ চিন্তা, ধঙ্গষি লাভ চিন্ত। 

মকরে কলহ চিস্তা। কুস্তে গর্ভ চিন্তা। মীনে স্থান চিস্ত!। 

চর চার চবি আদহ পিওগণে অং জং খলোহা ভানিরস্তং তং 
খলোহাই মিবা এনকা৷ যো এভিগঠগি চডকা বেগই । জা সগড 
বছমণ্ডো সো জানই সজনলোঅচিস্তা। জং জং পাশ্শেন 
তীক়ং তং তং হোই নিরত্তং ॥ চরং জং জং বেধই তং তং দীহং 
পাবই॥ আলিঙ্গিএণ চিন্তা মস্তাতিধূমিএণ মুষ্টিঃ ৷ দহেণ নষ্টং 
কেরলিনাভণিঅং। উদ্ধহিঠএণ জীঅং মক্জহঠিঠএণ ধাউ অধ ঠিঠএ৭ 
মূলং জীগচ বক্ষেণ। জং জং চরই ভূও অগ্গহ কজ্জপরাও। 
জোঠঠি অএক্দ তলা অনেন লিক্ষিলো সব্রো!। মেষে স্বর্ণ 

সিংহে অস্তরীক্ষে কন্ঠারাং শুন্তাগারে তুলায়াং পথি বৃশ্চিক | চিন্তা, বৃষে রজত্ত চিন্তা, মিথুনে তাজ চিত্তা, কর্কটে কা)শ চিস্তা, 



কেরলী। 

মিংহে লৌহ চিন্তা, কন্ঠায়াং রদ চিন্তা, তুলায়াং কার্পান চিন্তা, 
ধন্চুষি নৌক। চিন্তা, মকরে বৃহৎ সৈন্য চিন্তা, কুত্তে শক্ত চিস্তা, 

মীনে নানা ভ্ত্ব্য চিত্ত ॥ তথা ভীবাক্ষরাণি ধাত্বক্ষরাণি মূল।- 

ক্ষরাণি চ পৃথক পৃথক্ কৃত্বা যোঘস্তাত্বনে! ভাবঃ বর্গাক্ষর গুরু- 

ত্বেন সৈব যোনি ব্তব্যা। 

অথশ্নুকিঃ ॥ উর্ধঠূঠিএণ সদং মজ্বঠূঠিএণ মতঞ্চ। আ9ঠি- 

এগ পাতালং ইহ ভণিমং বীবলাহছেন। আলিঙ্গিএণ সঙ্গং ম্তাহি- 

ধ্মিএণ মত্তং। দাহেন চ পানতালং ইহ ভণিঅং পহন গরামন 
পব্বসেন সংঙ্গং নিগ্যা আনেন মন্তং স্তস্ভে হোই পাতালং কের. 

লিন ভগিঅং। শিবেন সংঙ্গাং হিঅএণ মত্তং। পাত্রেহিং পাতলং। 
পহন গরামন পঢ় ম বগগে দেবকুলে বীঅবগ গে গগাম মজেক 

বগগে ঘব তীয়কন্দরে চৌখেহল কাষ্ঠে, পঞ্চম বগগে 
মান প্রয়ভাণ্ডে বষ্ বগগোজ্জ্যোতি মজবঝে সপ্তম বগগে 

অর্ক মগডমধ্যে অই্টবগ্গে বরুণ মজঝে লুকিত্ত। অ বর্গে 

অহস্তঃ ক বর্গে বিষুঃ চবর্গে ব্রহ্ধা টবর্গে তট্ুরিকা। তবর্গে 
মহেশ্বরঃ| পবর্গে বৌদ্ধ: । যবর্গে খগ চরঃ | শবর্গে অর্ক ইন্ত্রা- 

নয়ঃ। অকার দৃষ্টে ইকার দৃষ্টে ভূুবনবাসিনঃ। তেচ যোড়শধা 
সৌধন্মঃ, ১ ঈশান ২, সনৎকুমারঃ ৩, মহেন্ত্ ৪, ব্রহ্গ। ৫) ব্রক্গতন্থ ৬ 
শান্তন্ুঃ ৭, কপিলঃ ৮, শুক্রঃ ৯, মহাশুক্রঃ ১০, শতভাবঃ ১৯, 

সহম্রভাবঃ ১২, অনস্তঃ বরুণঃ ১৪, অচ্যুতঃ ১৫১ 

প্রজাপতিঃ ১৬ । ইকার দৃষ্টে ভূবনবাসিনঃ | তেচ একাদশধা 
কিন্নরঃ ১, লিত্বর: ২, গরুড়ঃ ৩, গন্ধরর্বং ৪) যক্ষঃ ৫, রাক্ষসঃ ৬ 

ভূতঃ ৭, প্রেতঃ ৮, পিশাচঃং ৯, যোগিনী ১০১ ডাকিনী ১১। 
ওকার দৃষ্টে জ্যোতিস্কাঃ। তেচ পঞ্চধাঃ চন্দ্র, সুর্য) গ্রহ, 

নক্ষত্রঃ তারাঃ। মত্তাক্ষর পরিমাণং পন্মসহিঅং মুনিহ বীঅ 
ভাঅং ভুবন সগগ বিশেষং অভ্ভুজ বাহুবলে হসঃ। লহসগগ 

নিঅং। অই জীণ বরচন্ত্র বিঅভিভাসনং অন্দ বিঅং গডনা 

হোই। জই নঅচং বচ বিঅং জানছি জ্ষেহসধ পরই প্রশ্নং 

গৃহীত্ব। মাত্রাক্ষর পরি মাণাঙ্কে মুনিকৃত ভাগে ভূজেন সংগুণ 
বর্গেণ। হৃত্য লবন্ধং উপরিলিখিতং ৷ বুদ্ধাদিকং জ্ঞেয়ং ৷ ইহ 
লিনবরচন্ত্র রচিত বিঅ ভাসনং অন্তরীখখং ভোদি। যদ্দি 

ইতর চরিতং জানাতি কার্ষেযা সর্বাণি প্রাপ্পোতি। অএ 
কচটতপশাঃস্ব্টি। আখ ছঠথ ফ রযা মর্ত্যঃ। 
ই ওগজ্ ডদব লমসাঃ অস্তরীক্ষগাঃ। ঈঘবঝাঢধভবহা 
মতাঃ খভাঃ। উ উঅং অঃঙঞণমাঃ পাতালং। 

অগ লাভালাভঃ। আলিঙ্গিএণ লাহং অলাহং অহিধূমিএণ। 

১৩, 

পোপ ৯ শপ এ ০ পপ ওপর 

পেশী পিস্পি্প্পপ্পে পপ পাশাপাশি সপসি পাশাপাশি শিস 

৯৭ 

দছেন খিলিহং কেরলিণা ভাঁপি অং। আলিঙ্গিতেন লাভঃ 

ংযুক্কেন উত্তরোত্তরেণ চন্ত্রেন একেনচ লাভঃ। অভিধূমিতেন 

মন্দলাভঃ। দ্বাত্যাং স্র্য্েগ চ অধরেণ দগ্ধেনালাভঃ শুন্ে- 

নাপি হুর্যেপ চ অসংযুক্তেন চ উত্তরেণ লাঁভং অধরেণ 

মনদলাভং দগ্ধেন ধিলাভং অধরোত্তরেণ মন্দ লাভং অধরাধরেণ 

নাস্তিলাভং। প্রথম তৃতীয় বর্গেণ লাভ: । দ্বিতীয় চতুর্থ বর্গেণ 

মন্দ লাভঃ। বুধ গুরু শুক্র বেলায়াং লাভঃ জীবস্থানে লা্ভঃ 
শৃন্তগ্থানে অলাভঃ সম্মথে লাভঃ পৃষ্ঠে নাস্তিলাভঃ পুরেশে 

লাঁভং নিগ্রাহি অনেনাল্ল লাভঃ। স্তস্তেনান্তিলাহো কেরুলিন! 
ভণিঅং | 

অথ জয়পরাজয়ঃ। আলিঙ্গিএণ বিজ্বঅং একেনাপি চন্দ্রেণ 5. 

অভিধুমিতেন সন্ধিঃ ছ্বাভ্যাং স্র্যোণ চ। দগ্ধেন মরণংভঙ্গে। বা 

সু্য্যেণ চ উত্তরোত্তরেণজয়ঃ। অধরাভিধুমিতেন সন্ধিঃ। অপ 

রেণ ভঙ্গঃ। দগ্ধেন মরণং। প্রথম তৃতীয় বর্ণ জয়ঃ। 

দ্বিতীয় চতুর্থ বণ সঞ্চিঃ। পঞ্চমবর্দেণ মরণং। গবেদে, 
নলয়লিগগা, আনে সন্ধিঃ স্তশ্তেন বলং কেরলিনাভণি অঃ । 

জীবস্থান্জেয়ঃ শূন্তস্থানে মরণং সনুখে সন্ধিঃ পুর্বে পলায়ন । 
মঙ্গল ৮, শর ৫, খন্ড ৬, বেল! ৪, মুণি ৭, শশি ১) বহি ৩. 

পক্ষ ২, মুণিএণ ভবিএণ ভবিয় ভায় যদধিক্কং তজ্জয়োভোদি 

ধিক্কুকিং বিষয়াঙ্কঃ । বর্গ আদি ৮, কবর্গাদি ৫, চবর্গাদ্দি ৬, টব. 

গাদি ৪, তবর্গাদি ৭) পবর্গার্দি ১, যবর্গাদি ৩, শবর্গাদি ২, 

মুনিন। ৭, হবীয় 'ভায়ং শেষিতেন জানহ জয়পরাজয়ং | যং যং 

স্থানে রৌদ্রাক্ষরঃ স্পশতি তং তং স্থানে খঙ্জা প্রহীরো৷ ভবছি। 
প্রশ্নোত্তরাক্ষরাঙ্ক মঞ্টাদিভিঃ সংগুণ্য মুণিনাহতে বিষমেজয়ঃ 

সমেপরাজয়ঃ! এতছুতে প্রপ্নকম্ত নামাক্ষরাণি 

বদেদপি ॥ 

অথ জীবন মরণং ॥ অক্ষরপিগবিডণং মপিওং চতডণং 

চত্তরস্ত তীএণভাজং শেষং তং জীব মরণং জথ বিষতাং জ্থ 

জীবনং তথ মরণং কেরলিন। ভণিমং ॥ আলিঙ্গিএণমত্তাছবেণ 
জীঅণং অধরাছবেষু পীড়া দহাছবে মরণং। বিষমাক্ষরে কায 

সংযুক্কেন জীবনং। সমাক্ষরে অসংযুক্তে আদিযু পীড়া বাঁণা- 

ক্ষরেতু মরণং জছুঅছব পডই পোঁদ্রাছ জীবন মরণ তথ অব 

অনে। তিথিভুবনে চিথভুবনে তথকহি তখমণে। ভূতীয়নে 

ভাগঃ। একেন জীবনং দ্বাভ্যাং পীড়া শূন্যে মরণং সম বিষষ 

কাজ্জহি কহিঅকৌ নেঅহুবিক1 বিঅ বনে বাহেমহিনানথ- 

বিক্ষা এদিঠ্টাখওলোনিমঅমবাএ। চিত্তিনশৃ্লং বি অঙ্ধে 

নং গণ্য 



১৮ 
গুণ্যং। রবিকুজশনিবেলায়াং প্রছতি দ্বিতীয় শুগ্নাং দক্ষিণং 

বহতি বা অক্ষর বশেন কেরলিনা, ভণিয়ং। গঞ্চমহোই মরণং 
হিও হোই তহু তহু অক্ষরং তই সবই স্তথগত স্থহ অঅণে। 

ভিন্ন অন্ুহ অকহি অউওউখমণি। ব্যাধিতস্ত অরার্তন্ত দেশাস্তর 

গতন্তচ। অর্দেগমা দরিদ্রন্ত মৃত্যুকারণমুল্নয়েৎ। পঞ্চভাগঃ | 
ততঃ ক্ষেমং ভবেদাদৌ স্বিরত্বভিমন্তাদক্ক,শং । তৃতীয়ং ক্ষেমা- 
নদাশ্চ চতুর্থে মরণং ভবেৎ। পঞ্চমেন গৃহং প্রাপ্য সংখ্যাবদ- 

বিশেষতঃ ॥ দ্বিতীয়ভাগঃ | উদ্তরেণ দিবা শুন্যেননিশ1 | দেবলোক 

স্তথোত্তরং অধরেণ অস্থরলোকং শেষং মানুষলোকং গতঃ। 

তিথ্বমার্ভতীবোলন্মোপই আলিঙ্গিএণ নকোবিভাগাঃ ৷ সেহাতস্তি 
ডবিডটিডণক্টাতি মাতি মারকঃ ক্ষমণেদিতা সমীবেহা! ভণতি- 

হিস মাইবভ্রদণ্ডগ্রাপায়দাদৃশ্ঠতে তদানদ্রব্যং প্রকাশয়তি। 
উপস্থিতোগর্ভ দৃশ্ঠতে তদানস্থিতি বক্তব্য ॥ হরিহরিসহামকর 

কর্কটক প্রান্দয়ং বরাবরং দৃষ্ঠতে তদামহতী পীড়া ॥ দপ্ধীভি- 
ধুমিতে মরণং আদিদগ্ধভেদদগ্ধমরপং আদ্যাভিধুমিতে মধ্যপীড়া 
আদি আলিঙ্গিতে মধ্যদদ্ধে কিঞ্চিৎ পীড়া । আদ্যতিহিতে 

মধ্যদদ্ধে মরণং | সর্বতদদ্ধে পততি তদ1 মরণং। স্বকার সংযো 

গেচ মরণং ক, চ্চ, উ, তত, প্ল, যয, গগ, আদ্যন্তেনচ স্ক ধ ণ্ট 

স্তম্প যৃ, পুহতিবিপরিতান্তপি। 

অথ গমাগমঃ। আ ঈ & ও অঃ দীর্ঘস্বরাঃ। এতেন সংযুক্তা 
যদি প্রশ্নাক্ষরে দৃশ্বতে তদাতন্কা গমনং। উ ঘ ণখ ক এবমা- 

দয়ে। বিপরীত দীর্ঘ স্বরসংযুক্তানি প্রশ্নাক্ষরাণি দৃশ্ততে তদাতন্তা 

গমনং নাস্তি। দগ্ধ ইষ্টমরণং বিআপণে উত্তরাক্ষরে বেশ্ঠাগমন- 
মন্তি। অধরাক্গরে স্ত্রীগমনং। উত্তরোত্তরে ভবিষ্যদাগমনং। 

অধরালিঙ্গিতে স্ত্রীসহ গমনং, দগ্ধালিঙ্গিতে গমনমন্তি । দগ্ধাভি- 
ধমিতে গমনং নান্তি। আলিঙ্গিএণ গমণং বিয়াণেউ কেরলিন! 

তণিঅং। ভ্বিতিঃএকেন গমনং দ্বাভ্যাং গমনং নান্তি। শৃন্যেশ 

মরণং ॥ 

অথ সত্যসতীলক্ষণং। প্রথম দ্বিতীয় বর্গেণ সতী, একে- 

নাপি দ্বিতীয় চতুর্থবর্গেণামতী । স্বাভ্যাং পঞ্চমবর্গেণ বেস্তা৷। 
ত্রিভিঃ উত্তরাগ্ষরে অধরাক্ষরে মানস চাঞ্চল্যং। আলিঙ্গিতেন 

সতী একেনাপি। মন্তাহিধুমিএনাসতী, দ্বাভ্যাং দহেপ গণিত! 

হোই কেরলিণ। ভণিঅং । উত্তরেণ সতী দছেন বেহা। স্থুল- 

স্থানে সতী, সম্পূর্ণ স্থানে অনতী। সন্ধুখে ভৃতীয়াগণনং পৃষ্ঠেন 

পশনন্ত প্রথমাক্ষর প্রমানেণ সংখ্যা জজ বর্গ উচ্চ নীচং তবর্গ 

হীনং বিআগেহি। 

কেরলী। 

অথবৃষ্টি অনাবৃষ্টি লক্ষণং। আলিঙগিএ৭ বৃষ্টি অতিধূমিএগ 
মেহাদয় দহেনা খি বৃষ্টিঃ উত্তরেগ বৃষ্টিঃ অধরেণ মেঘোদয়ঃ 
দগ্ধেন নান্তি বৃষ্তিঃ। মত্তাতিধুমিএণ মেঘোদয়£ দছেন নান্তি 
বৃষ্টি: কেরলিন! ভণিঅং শিরোহন্তে বর্যহদয় হন্তে মেঘোদর: 

পাদহন্তে নান্তিবৃদ্তিঃ অএকচট তপর়শাদিবা প্রথম প্রহরা- 

্ষরাঃ আওখ ছঠ থফরধা দ্বিতীয় প্রহ্রাক্ষরাঃ। ই ও 
গজডদবলসা স্ততীয় প্রহ্রাক্ষরাঃ।' ঈ ওত বঝাঢ ধ 
তবহাঃ চতুর্থ প্রহরাক্ষরাঃ। আলিঙ্ষিএণ দিবসং মাস হোই অভি- 
ধূমিএণ দহেন বর্ষং হোই কেরলিনাভণিঅং | উত্তরোত্বরে 

বৃ্টিঃ। অধরোত্তরে মেঘোদয়ঃ | অধরে নাস্তি বুষ্টিঃ। দগ্ধেন 

রৌদ্রং পবেসেনবৃষ্টিঃ। লিগ্যাহি আনে মেঘোদয়ঃ সুনে 

নান্তি বৃষ্টিঃ। কেরলিনা তণিঅং। অথ নুথছূঃখং আলিঙ্গিএণ 

মহান্থথং মত্তাহিধূমিএণ মধ্য সুখং দহেন মরণং কেরলিন। 

ভণিঅং। উত্তরেণ স্থখং অধরেণ ছুঃখং উত্তরোত্তরে সখ 

অধরেণ হুঃখং দহেন মহাছুঃখং। উত্তরে স্থুখং উত্তরাধরে অল্প 
হুঃখং অধরোত্বরে স্থথছঃখমিশ্রং জাএঅ। অধরাধরে মহা- 
ছুঃখং প্রথম তৃতীয় বর্গে স্থথং দ্বিতীয় চতুর্থ বর্গে মধ্য সুখং 
পঞ্চম বর্গে মহ! ছুঃখং রাষ্রভঙ্গো ভবিষ্যতি। গ্লবেশেন সুইং 
লিগগ আনে অন্নহঃখং স্তত্তে হোই মরণং কেরলিন! ভণিঅং । 
স্থলস্থানে স্থখং) শূন্স্থদনে ছুঃখং সন্ভুখে কিঞ্চিৎ টি | পৃষ্ঠে 
চৌর্ধ্যগত ভয়ং। 

পূর্বকর্মান্ুদারেণ ভূঙ্গযতে চ ফলাফলং। 

মার্গেণ সুখছঃখং নিরপয়েৎ। 
ত্রিভাগেন একেন স্বুখং স্বাভ্যাং অল্প স্থখং শৃন্ভেন মহাছুঃখং 
সংখ্যাক্ষরৈ গ্রান্ং সর্বমাত্রা সমন্থিতং। চত্বারিংশেন 

সংযুক্তং ত্রিভি9্ভাগং সমাহরেৎ। 

অথ স্ুতিক্ষ ছুর্িক্ষং। আলিঙ্গিএণ হৃভিক্ষং মত্তাহিধূমি- 
এণ সমধিকং মূল্যং দহেন মহদদ্ভিক্ষং কেরলিন! ডণিঅং। 

তল্মাদালো ব- 

উত্তরেপ সমর্থযং অধরেগ মহার্ঘ্যং উত্তরাধরেণ সমমূলং। অধরা- 
ধরেণ মহার্খং দগ্ধাধরেণ শগ্যহানিঃ | উত্তরাধরেণ সমধিক 
মূল্যং। অধরোতরেণ শন্তোপসঙ্গঃ | অধরেণ মহার্থং ভ্রিভি- 

ভাগঃ একেন স্গৃতিক্ষং স্বাভ্যাং হুর্ভিক্ষং শুনেন মহাছুর্ভিক্ষং। 
অথ গর্ভপ্রশ্নঃ ৷ জং ভালঅং মত্তাএ দশগুণিঅং বারহং মিলি 

অ পঞ্চগুণেজং বত্তিস মেলাইং মসহিঅং দহেণ হবই. ভাঅং 
সেশং জতং বিজানেই। সমবিসমে স্ত্রীপুরষো গর্ভিষীয়ং গর্ভ 

| নিহলৌকলহক্ষণতির্ণপণে হি. পুন .রামেন হরভাঁগঃ। গৌর 



কেরলী। 

হাম রুষ্াঃ ১আলি্গি এখ পুরুষ মন্তাহিধূমিএণ নারীদহেণ হোই 

যণ্ঁং। ইহ ভণিঅং প্রশ্নবামেণ। উত্তরেণ পুরুষঃ অধরেণ স্ত্রী দহেণ 

পতনং ষণ্ডুং ব1। গ্লবেশেন পুরুষনিগ্যাহি আনে স্ত্রী স্তম্তে ষণ্ডং 

ইহ ভালমং বীবলাহেণ। স্থানে পুরুষঃ শুন্যে বরাঙ্গন! সম্ম,থে 

ষওং পৃষ্ঠে মুরণং | কপুংখগঘস্ত্রী ও নপুংসকং। চপুংছ 

জ বাস্ত্রী ঞ নপুংসকং। ত্রিভিঃ একেন পুমান্ দ্বাত্যাং স্ত্রী সুৃতে” 

নপুংসকং ৷ গুরুশুক্রবুধবেলায়াং পুরুষঃ রবিকুজ্ছশশিবেলায়াং 

গ্রহচিহ্নং খোড়পন্গুকুজাঃ । 

অথ বিবাহঃ | 

আলিঙ্গিএণ বিমা! মন্তাহিধুমিএণ বিজোবং দূবথং 

নাথন্তি বিমা কেরলিণাভণিমং | উত্তরোত্তরেণ বিবাহঃ অধ- 

রোত্তরে নাস্তি বিবাহঃ দঙ্েণ মরণ+ দগ্ধাভিধুমিতেন কন্তা মরণং 

কুটা বা দগ্ধাক্ষরে দগ্ধন্বরসঃযোগে কন্যা ভামাতৃনাশঃ পরদেশ 

গমনং বা। অধরাধরে অধর স্বরসংযোগে রাজ্যভঙগঃ ॥ সংঘুক্তে 

বিবান্তঃ অসংযুক্ে অগ্রেন গৃহাতব্যা 'অনভিহিতে দ্বয়োন্বরণং 

অনভিথাতে শ্বজমরণং অভিথাতিকে কন্ঠাজামাতমরণং | 

অথ সতাস তীপণাস্্ীনিনূপণ* | 

প্রথম ভুহীয় বর্েণ সতী দ্বিতীয় চতুর্থবর্গে নাসভী পঞ্চমেন 

বেহ্টা দগ্ধাভিধূমিতেন পরিত্যাগঃ | অধরাধারণ পরদেশগমনং 

অগ্িপূমিতেন পীড়া উত্তরেণ সতী অধবেণাস-তী দগ্ধে মরণং | 

অথ জীবাক্ষরং | 

অ এ স্বরাঃ অ ই এও অঃ জীবাঃ 'অ! ঈ এ মুলা: উ উ অং 
ধাতু; এতে জীরা৷ আলিঙ্গিতাশ্চ । মুল স্বরা অভিধৃমিতাঃ | 
ধাডুস্বরা দগ্ধাঃ। অ প্রথম তৃতীয়মালিঙ্গয়তি থিটকুর্থবর্গঃ অভি- 
ধুময়তি পঞ্চমং দহতি দাহয়তি। আলিঙ্গিতে নষ্টলীবং আলি- 
গিতেমুস্টো মূলং আলিঙ্গিতে চিন্তায়াং ধাতুঃ। দগ্ষেন নষ্টধাতুঃ 
দগ্ধেন মুষ্টো মূলং দগ্ধেন চিস্তায়াং ভীণঃ। উন্তরাঙ্গরে উত্তর- 
বেলায়াং দগ্ধাক্ষরং বলবান্ অধরাঙ্গা্ণে অধরবেলায়াং উন্তরা- 
ক্ষরং ধলবান্ অভিধ,মিতাক্ষরে দগ্ধ বলবান্ অভিধ মিতাক্ষরে- 
+নতিহিতে| বলবান্। চত্ুরালিঙ্গিতে পুরুষ: অধরালিঙ্গিতে 
স্্ীদগ্ধালিঙ্গিতে যণ্তং। উত্তরালিঙ্গিতে পৃর্বান্ছো বলবান 

*অধরালিঙ্গিতে মধ্যাঙ্ো বলবান্। প্রথমাক্ষরং বালা দ্বিতীর 

৯৪ 

স্থরিব1। পঞ্চমবর্গাক্ষরং মরণাবস্থা। উত্তরদ্বয়ে জীবং অধর 

ধাতুঃ। অধরোত্তরে মূলং। আলিঙ্গিতে জীবং অভিধূমিচে 

মূলং দগ্ধে ধাড়ঃ। ইদানীং প্রথমহতীয় প্রহরৌ লাভকরে' 

দ্বিততৃর্থে। অলাভকরৌ । উন্তরেণ দক্ষিণাঙ্গং অধরেণ বামাঞ্গ' 

স্বাত্যামপি। দগ্ধেন মধ্যাঙ্গং শৃন্েনাপি দগ্ধেন বামন" 

কুজকাণজঙ্গমাবাঙ্গাঃ। পঞ্চম বর্গাক্ষরং ভয়ানকাঁঃ। 

অথাযুঃ। 

প্রথম তৃতীয়বর্গে চিরাযুঃ দ্বিতীয় চতুর্থবর্গে মধ্যনাযুত দগ্ধা- 

ক্ষরেহলাযুঃ | 

অথ কালত্রয়ং | 

প্রথম ভূতীয়ে। বর্ধমানং দ্বিতত্র্থবর্গে ভবিষাং পঞ্চমে তত! 

উত্তরে বর্তমানং অধরে ভবিধ্যং দগ্ধে ভৃতং | 

অথ পঞ্চভূতং | 

প্রথ্মবর্গে পূৃবী একেনাপি ভৃতীয়বর্গে আপঃ দ্বান্যাদপি 

দগ্ধেন তেজস্ত্রিভিরপি। দ্বিতীয়োবাযু শ্চতুভিরপি ৷ চত্ুথে 
মআাকাশং শৃন্তেনাপি | অকচটবালাতপ মধ্যাঃ কবগন্া 

স্বরূপমিতি। এ ও ঘঝঢনুলং পীতবর্ণঃ॥ জীববর্ষ স্তথৈব চ। 

ধাতুবণঃ সৌবর্ণঃ। টড নীলবর্ণঃ পাষাণং শ স কাচলৌহঃ | 
পউ পিস্ুলং। তউ কাশ্তং যরলব কধীরং অআ ইঈ 

শীশকং। ইতি ধাতুলক্ষণং | 

অথ লাভালাভঃ। 

অক্ষরপিণ্ডং বিডণং মান্তাপিগডং চ তড ণনেড। অহ্রুদ্ষেণ 

হুবভাঅং লাভালাভং হসং যং। একেনাছাড়ন1 এষ হোড়া 

ূ অপাবালাহ্হ | জীএণ বস্তুনাহে। হোই তহ 
ভণিঅং বীরলালেণ ৃ 

ূ তদ যথা অক্ষভেদেন বক্ষ্যামঃ। অ ইউ এও কচটপযশ! 

লাভকরা খঘছঝঠটঢথধ ফা অলাভকরাগজডদবল 

সা মধ্যম লাভকরা1 উঞ্গ নম! মৃত্যুকরাঃ। অথাত শৈ্চৈব- 

সহম্রমধো জীবং রক্ষামং। অক্ষরপিণং বিডণং বাপিকগুং চডণং 
কজ্জং নামেণ হবভাঅং বচ্ছেশং সম্ফুটশ্চৈব। পুনরপি অগা- 

থাকে জায়স্তে বিষমেযু বিষমন্চৌরঃ সমেষু সমে শ্টৌরঃ। ইহ 
ভণিঅং বীবলাহেণ। গুরুগমাবদেচ্ছাস্্ং নশ্টৌরং প্রবদেং কডিং। 
মণিয়েব্বলবিদোত শাস্ত্ং তহ করোতি কিং॥ ইতি আবীর, 

বশাক্ষরং* সু্তী তৃতীয় বর্গাক্ষরং মধ্যমা চ্ুর্থবগাক্ষঃং | লাভবিরচিতং জ্ঞানতিলকং চুড়ামণি্যোতিঃশাস্্ং সমাপ্রং। 
শি 



১০ 

অণ্য মতে। 

৩ ১৪ ১৪ 

বিফলান্য'ন্যশাস্তপ্রশ্নলগ্নাঙেন মিশ্রয়িত্বা বিন হত্ব! 

১৪ 
অবশেষেণ জীবধাতুমুলজ্ঞানৎ। প্রশ্বলগ্রীঙ্কং ফলাঙ্কং 

টি ২৪ ৬ ৬৮ ৭ 

জ্যোতিবং শাস্ত্র চক্ড্রার্কাঙ্কেন মিশ্রযিত্বা দিবা চেৎ সপ্তভি- 

১ 

হৃত্বা রাত্রো চে নবভি হ্ন্বা শেযাঙ্কেন জীবাদিঃ। 

১৪ ১ ১৪ 
দিথর্ণোতমজ্ঞানং লগ্মাঙ্কুং ফলাঙ্কৎ । জ্যোতিষং শাস্ত্র 

১ ১২ 
চক্দ্রং অর্কাঙ্কেন মিশ্রয়িত্ব। বিনা হৃত্বা শেষাঙ্কেন নিকট- 

মধ্যমদৃূরজ্ঞানৎ । লগ্মাদ্ঙ্কং চতুর্দশভিহ্ত্বা লাভাদি- 
জ্ঞানৎ। আত্মনঃ পুত্রাদের্দাসাদ্বা। বন্ধুম্থিতো বা 
কন্যায়! বা পক্ষিণে! বা দ্রব্ভূমের্বা জলে ব৷ ক্ষত্রিয়াদা 
বৈশ্যাছ। অন্ত্যজাদ্বা বালকাদ্বা শুত্রীদ্ব/! বরীদ্বা লাভঃ। 

কেরলী। 

৩ 

তদদ্কং বিনা স্বত্ব স্থিতি অপূর্ণচেৌরৈহ্বতজ্ঞানংদ্রব্যহৃতজনস্য 
জ্বানাদিকুলবাংশোপজ্ঞানাং। দ্বাভ্যাং ছতে ধাম্যাধাম্যধাতু- 

৩ ১৪ ১৪ 
জ্ঞানং। রব্যাদিচক্রাদ্বা। বিফলং অন্যলগ্রাঙ্কেন নশ্ররিত্বা 

৩১৪ ১৪ ১৪ 
সাক্ষিণে হৃত্বা লাভালাভজ্ঞ)নৎ॥ বিফলং অন্যশাস্ত্রলগ্রা- 

১৪ 
ক্কন মিশ্রয়িত্বা চতুর্দশভিহ্নত্বা হৃতশেষাঙ্কেন তৎসম- 

৩১৪ ১৪ 
সংখ্যদণ্ডদিবসপক্ষমাসবর্ষপর্ধান্তং লাভং। বিফলং অন/- 

১৪ ৯ ৩ 
শান্ত্রলগ্রাঙ্কেন মিশ্রয়িত্বা বিনা স্বত্ব শেষাঙ্কেন দ্রব্যস 

ভূমিজলং উচ্চজ্ঞানৎ। প্রবাহানি প্রবাহুনির্য়বলং 

জয়ে! হানিঞ্চ বৈভবং। ত্রীড়ারোগশ্চ শোকশ্চ জ্বর 

কম্পশ্চ সুস্থতা ॥ ইতি। 

ইতি শ্রমিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ফলিতজ্যোতিষে 

কেরলী সমাপ্ত । 



অথ প্রশৃতল্পম্। 
টিটি সি 

দুতাৎ প্রশ্নাক্ষরং নীত্বা। খচন্দ্রেণ গ্রপুরিতম্। তাহা হইলে তাহার জীবচিন্তা, ২ ঢুই থাকিলে ধাতুচিন্তা, 
স্বাদশাক্ষেন সংযোজ্য বাণেন চ প্রপূরয়েৎ। ৩ তিন থাকিলে মুলচিন্তাঃ ৪ চাঁরি থাকিলে জীবাশ্রিত 
চতুঃষষ্্যাপি সংযোক্য সপ্ততির্বিিতজেত্ততঃ | জীবচিন্তা, & পাঁচ থাকিলে জীবাশ্রিত ধাতুচিস্তা, ৬ ছয় 

একেন জীবঃ, দ্বাভ্যাং ধাতুঃ, ত্রিভিমূ্লম্, চতুর্ডিজীবা- থাকিলে ী ৰা 

ভরিতো জীব, পচতিক্জীবাধিতো ধাতু: ড় ভির্ীবাপিং মুলং, | ভীবা এ জী শৃন্য থাকিলেও 

চি চিরিনাদি যার লব্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য দিগঙ্কেনৈব যোজয়েৎ। 
যাহার প্রশ্ন গণনা আবশ্ঠাক, ষদি তিনি স্বয়ং আইসেন, চতুতিশ্চ হতে শেষে জানীয়াৎ জীবতেদতঃ ॥ 

অথবা স্বয়ৎ না আসিয়। যদি কোন লোক প্রেরণ করেন, দ্বিপদাশ্চ চতুষ্পাদা অপদ] বহুপাদকাঃ। 

তাহা হইলে এ লোক অথবা! স্বয়ং দৈবজ্ধের নিকট যে প্রশ্্; একেন দ্বিপদঃ) দ্বাভ্যাং চতুষ্পদঃ, ত্রিভিরপদঃ, চত্ুর্ভি- 
করিবেন, নেই প্রশ্নে যে কয়েকটি অক্ষর থাকিবে, দৈবজ্ঞ | পদ । 
সেই সংখ্যাকে ১০ দশ দিয়। পুরণ করিয়া তাহাতে ১২ দ্বাদশ অথ জীবের পদসংখ্যা । 
যোগ করিয়। এ অঙ্ক পুনর্ধার & পাঁচ দ্বারা গুগ করিবেন, প্রথমে যে অঙ্ককে ৭ সাঁত দিয়! বিভক্ত কর হইয়াছে, 
এবৎ এঁ গুণফলের সহিত ৬৪ চতুঃর্তি ফোগ করিলে, | এ অঙ্ক মূলাঙ্ক এবং শিপ্াক্ক নামে বিখ্যাত। মূলা ৭ 
যে অঙ্ক হইবে তাহাকে ৭ সাত দিয়! ভাগ করিলে, | সাত দ্বারা ভাগ করিলে ষে ভাগফল হইবে, তাহা লন্বাঙ্ক। 
শেষ যে অঙ্ক থাকিবে, তাহা দ্বার! প্রশ্নকর্তীর কোন্ | এ লব্বাঙ্ক মূলাঙ্কের সহিত যোগ করিলে যে অস্ক হইবে, 
চিন্তা তাছ। স্থির হুইবে। যদি শেষাঙ্ক ১ এক থাকে, | তাহাতে ১০ দশ যোগ করিবে । তৎপরে তাহাকে ৪ চার 

* কেচিৎ প্্রশ্নবর্ণস্বরব্যঞজনভেদেন বণসংখ্য। ত্রিগুণিতা৷ দ্বাদশযুক্ত। পঞ্চগুণিতা ৬২ দ্বিষ্টযুক্তা, সপ্ততিহবতা৷ শেষং ১ জ'বঃ 
২ ধাতুঃ ৩ মূলং ৪ জীবাশ্রিতজীবং ৫ জীবাশ্রিতমূলং ৬ জীবাশ্রিতধাতুঃ ৭ জীবাশ্রিতমূলম্। 

কেচিৎ অত্রাপি দিগন্কং সংযোজ্য হরেৎ । যথা পূর্বে ৫১ অগৌ ৫০ যাম্যে ৪৯ নৈর্ধতে ৪৮ পশ্চিমে ৪৭ বায়ৌ ৪৬ উত্তরে 
৪৫ ঈশীনে 8৪ । সৈকং পঞ্চদশাখ্যেয়ং ৫১ ক্রমাদে কৈকহীসতঃ পুর্বাদৌ বিন্যসেদস্কান্ যাবদরৌপ্রদিশং বদেৎ॥ 

ঈশান পুর্ব অগ্নি 
৪88 ৫১ | ৫০ 

ণ 
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বায়ু পশ্চিম নৈরত 
. প্র্নকারক যে দিক্ হইতে এপ করিবেক, সেই দিকের অষ্ক গ্রহণ পূর্বক ড়াহাতে মূলাক্ক যৌগ করিয়া হরণ করিতে ঢুইবে। 



২. ্রশ্নতম্লমূ। 

ঘারা ছরণ করিলে যাহা অবশেষ থাকিবে, তাহা দ্বারা 

দ্বিপদ, চতুষ্পদ, অপদ এবং বন্থপদ, এই চারি প্রকার 

জীবের ভেদ নিরূপণ করিবে । বা 5 এক থাকিলে 

দ্বিপদ, ২ ছুই থাকিলে চতুষ্পদ, ৩ তিন থাকিলে অপদ, 
এবং ০ শুন্য থাকিলে বন্ুপদ জীব স্থির করিবে । 

দবপদাশ্চতূর্কিধাঃ, সুরমনুজপক্ষিরাক্ষসাঃ। পিণ্ডাঙ্কে একং 

মিশ্রয়িত্বা লন্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য চতুর্ভিহত্বা একেন দেবাঃ, 
দ্বাভ্যাং মন্ুয্যাঃ, ত্রিভিঃ পক্ষিণঃ, চতুর্ভীরাক্ষসাঃ | 

অথ দ্বিপদ জীবভেদ। 

এই দ্বিপদ জীব চারি প্রকার__ দেবতা মনুষ্য, পক্ষী 

এবং রাক্ষস। তাহার ভেদ এইরূপে নিশ্চয় করিতে হইবে 

যে, যুলাঙ্কে ১ এক যোগ করিয়া তাহার সহিত লব্বাঙ্ক 

যোগ করিলে বে অঙ্ক হইবে, তাহাকে চারি ছারা ভাগ 
করিলে শেষ যদি ১ এক থাকে, তাহা হইলে দেবতা, 

২ ছুই থাকিলে মনুষ্য ৩ ভিন থাকিলে পক্ষীঃ ৪ চারি 

থাকিলে রাক্ষস নির্ণর করিবে । 
মনুষ্যাঃ পঞ্চবর্ণাঃ, ব্রাহ্মণক্ষতিয়বৈশাশৃড্রাস্ত্াজাঃ। 
পঞ্চতিশ্চ হৃতে শেবে জানীয়াৎ ব্রাহ্মণীদিকম্॥ 

একেন ত্রাঙ্গণঃ, দ্বাভ্যাং ক্ষত্িয়ঃ, ত্রিভিবৈশ্যঃ, চতুর্ডিঃ 
শৃদ্ঃ, পঞ্চভিরস্তাজঃ। তত্রাপি পঞ্চ বস্থ1ঃ ॥ 

মনুষ্যের জাতিভেদ। 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ঃবৈশ্য, শুদ্র এবং অন্ত্যজ, এই পঞ্চ- 

বিধ মনুষ্য। উত্ত অঙ্ক ৫ পাঁচ দ্বারা ভাগ করিয়া শেষ ১এক 
থাকিলে ব্রাক্ষণ+ ২ ছুই থাকিলে ক্ষত্রিয়, ৩ তিন থাকিলে 

বৈশ্য, চারি থাকিলে শুদ্র এবং ৫ পাঁচ থাকিলে অন্ত্যজ 
কহিবে। 

বালঃ কুমারে। যুবকঃ স্থবিরে বৃদ্ধ এবচ। 

লব্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাঙ্কেনৈব যোজয়েৎ ॥ 

পঞ্চভিন্চ হৃতে শেষে জানীয়াদ্বালকাদিকম্। 

একেন বালকঃ, ছ্বাভ্যাং কুমারঃ) ' বিডিযুবকঃ চতুর্ডিঃ 

স্থবিরঃ, পঞ্চভিবৃদ্ধিঃ ॥ 
” বয়স নিরূপণ । : 

মলুয্যের বালক, কুমীরঃ যুবাঃ স্থবির এবং বঞ্ধ। 

এই & পাঁচটি অবস্থা। লব্বাঙ্ক মূলের. সৃহ্ত, যোগ 

করিয়া াহাঁতে এক যোগ করিবে। তৎপরে তাহাকে 
৫ পাঁচ দ্বারা বিভাগ করিয়া বালকাদি অবস্থা জানিবে। 
ভাগশেষ ১ এক থাকিলে বালক, ২ থাকিলে কুমার, ৩ 

তিন থাকিলে যুবা» ৪ চারি থাকিলে স্থবির. এবং & পাচ 
থাকিলে বদ্ধ কছিবে। , 

তত্রাপি পঞ্চবর্ণাঃ, শুরুক্ষ্চহরিতপীতরক্তাঃ ৷ 
লন্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাঙ্কেনৈব যোজয়েৎ। 
পঞ্চভিশ্চ হৃতে শেষে বদেৎ শুক্লাদিকং ততঃ ॥ 

একেন শুক্লং, দ্বাভ্যাং কৃষ্ণং, ত্রিভিহরিতং, চতুর্ভিঃ পীতং, 

পঞ্চভিশ্চ রক্তম্। 
বর্ণ নিরপণ। 

উক্ত মনুষ্য প্রস্ভৃতির বর্ণ কথিত হইতেছে । শুক; 
কষ, হরিত, গীত, এবং রক্ত, এই ৫ পাঁচ প্রকার বর্ণ। 
উক্ত অঙ্ক ৫ পাঁচ ঘ্বারা ভাগ করিয়া শেষ ১ এক থাকিলে 

শুরু, ২ ছুই থাকিলে কষ, ৩ তিন থাকিলে ছরিত, ৪ 

চারি থাকিলে পীত, এবং পচ থাকিলে রক্ত বর্ণ স্থির 
করিবে। 

তত্রীপি ত্রিবিধাঠ পুংস্ত্রীনপুংসকাঁঃ। 

'লন্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাঙ্ষেনৈব যোজয়েৎ। 
ত্রিভিহত্ব। একেন পুরুষঃ, দ্বাত্যাং স্ত্রী, ভ্রিভিনপুংসকম্ ॥. 

লিঙ্গভেদ। 
মনুষ্য তিন প্রকার পুকুধ, জী এবং নপুংসক। 

মূলের সহিত লব্বাঙ্ক এবং এক যোগ করিলে যে অঙ্গ 

হইবে, তাহাকে তিন দ্বারা ভাগ করিয়া! শেষ এক থাকিলে 
পুকধ, ছুই থাকিলে স্ত্রী এবং শুন্য থাকিলে নপুংসক। 

মূলাঙ্কং ত্রিভিহত্বা একেন নষ্টং, দ্বাত্যাং মুদ্টিঃ, ত্রিভিশ্চি্তা। 
চিস্তিত বিষয়। 

মূলাঙ্ক তিন ঘারা ভাগ করিয়া শেষ এক থাকিলে 

নধচিন্তা, দুই থাকিলে মুষ্টিচিন্তা, তিন থাকিলে সাধা- 
রণচিন্তাঃ বিবেচনা করিবে । | 

লব্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাক্কেনৈব যোজয়েৎ। 
ত্রিভিহবত্বা, একেন হতও, স্বাভ্যাং পতিতং) ্রিভির্কি্মু তম্ | 

অথ নইবস্ত অপহৃত কি পতিত কি বিস্মৃত । 

. নইচিত্তা বিষয়ক লন্ধাঙ্ক মুলের সহিত যোগ করিয়া 



'প্রশ্থতল্লম্। ৩ 

গাহাতে, এক যোগ করিবে। তৎপরে এ অঙ্ধকে তিন 
স্বারা ভাগ করিয়া অবশিষ্ট এক থাকিলে তাহ অপদ্ধত 
হইয়াছে, ঢুই থাকিলে ভাহা পতিত হইয়াছে, তিম 
থাকিলে সে বস্ত কোন স্থানে আছে, তাহা বিস্মৃত 
হইয়াছেলা। 

মুষ্টিবিষয়ে জীবেন মুষ্টিরিতি বদেৎ। তত্র দ্বিপদ-চতুষ্পদা-পদ 
বছপদাঃ ক্রমেণ বোদ্ধব্যাঃ ॥ 

মনোমু্টিচিন্তা বিষয়ে । 

মনোমুষ্ঠি বিষয়েও দ্বিপদ, চতুষ্পদ, অপদ এবং বহুপদ 

এই ক্রমানুসারে জীব জানিবে। 

চিন্তাবিষয়ে জীবচিস্তাং বদেৎ ॥ 

তত্র দ্বিপদ-চতুষ্পদ-অপদ-বহুপদাঃ ক্রমেণ বোদ্ধব্যাঃ। 

সাঁধারণ চিন্তা বিষয়ক । 

চিন্তা প্রশ্নবিষয়ে পূর্বোক্ত প্রকারে জীবচিন্তা 
কছিবে। মে ম্থলেও দ্বিপদঃ চতুষ্পদ অপদ এবং বহুপদ 

ক্রেমে প্রকাশিত হইবে। 
লব্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাক্কেনৈব যোজয়েৎ । 
তত্র দ্বাভ্যাং হতে শেষে জানীয়াৎ ত্বপরন্ চ ॥ 

একেন স্বকীয়ং, দ্বাভ্যাং পরকীয়ম্ ॥ 

নফবস্ত স্বকীয় কি পরকীয় । 

মূলাঙ্কের সহিত লন্বাঙ্ক এবং এক যোগ করিয়া দুই 
দ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্ট] অঙ্ক যদি এক হয়, তাহা 

স্বকীয় (আত্মীয়) এবং ছুই থাকিলে পরকীয় স্থির 
করিবে । 

লব্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাঙ্কং যোজয়েত্বতঃ ৷ 

ত্রিভিহ্বত্বা, একেন পুরুষঃ দ্বাভ্যাং স্ত্রী, ত্রিভিনপুংসকম্। 

চোরের স্ত্রীপুংতেদ। 

মূলাঙ্কে লক্বাঙ্ক এবং এক যোগী করিলে সমন্ডি 
'যাসা হইবে তাহাকে তিন দ্বার বিভাগ করিয়া শেষ এক 
থাকিলে পুকষ, ছুই থাকিলে, স্ত্রী, তিন থাকিলে নপুংসক। 

_. লন্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাঙ্কং যোজয়েত্বতঃ। 
পঞ্চতিহ্বতশেষে চ বিজ্ঞেয়ং বালকাদিকম্ ॥ 
একন বালকঃ,দ্বাত্যাং কুমার, চতুর্িঃ স্থবির, পঞ্চতিবৃধঃ। 

চোরের বয়স। 

মুলাঙ্কের সহিত লব্বাঙ্ক ও এক যোগ করিয়া পচ 

দ্বার বিভক্ত করিলে বদি শেষ এক থাকে, তাহা হইলে 

বালক, ছুই থাকিলে কুমার, তিন থাকিলে, যুব চারি 

থারিলে স্থবির, এবং পাঁচ থাকিলে বদ্ধ স্থির করিবে । 
দেবানত্রিবিধাঃ, কর্পবাসি-ভুবনবাসি-জ্যোতিষ্কাঃ | 

লব্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাস্কং যোজয়েত্বতঃ ॥ 

ত্রিভিহতবা, একেন কল্পবাসী, স্বাড্যাং ভূবনবাসী, ত্রিভি- 
জে্ণাতিক্কঃ | 

তত্রাপি ত্রিবিধাঃ, পুংস্ত্ীনপুংসকাঃ ৷ 

লব্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাঙ্কং যোজয়েত্বতঃ ৷ 

ত্রিভিহ্ৃত্ব1, একেন পুরুষঃ, দ্বাভ্যাং স্ত্রী, ত্রিভিনপুংসকম্॥ 

লব্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাঙ্কং যোজয়েত্ততঃ | 
পঞ্চভিহর্বা, একেন শুক্লঃ, দ্বাভ্যাং কষ, ত্রিভির্রিত:, 

চতুভি$ পীতঃ, পঞ্চভীরক্তঃ, ইত্যাদি ॥ 

দেবভেদ নিরূপণ। 

দেবতা তিন প্রকার, প্রথম কপ্পবাসী, দ্বিতীয় ভুবন- 
বানী, তৃতীয় জ্যোতিক্ষ। (গ্রহনক্ষত্রাদি) পুনরার এ 
রূপ প্রক্রিয়া করণানন্তর দেবতাদিগের পুঁকষ স্ত্রী ও 
নপুংসক নির্ণয় করিবে। যথা লন্বাঙ্কের সছিত মুলাঙ্ক এবং 

এক যোগ করিয়া তাহাকে তিন দ্বারা বিভাগ করিরা 

শেষ এক থাকিলে পুকব, দুই থাকিলে স্ত্রী, তিন থাকিলে 

নপুংসক। এ সমস্ত দেবতাদির বর্ণ জানিবার উপার 
এই যে, লন্বাঙ্কে যুলাঙ্ক এবং এক যোগ করিয়া তাহ! 

পাঁচ ছারা হরণ করিলে যদি শেষ এক থাকে, তাহা 

হইলে শুক্র; ছুই থাকিলে কষ, তিন থাকিলে হরিতঃ 

চার থাকিলে পীত, এবং পচ থাকিলে রক্তবর্ণ স্থির 
করিবে । 

জলম্থলোভয়চরা ভবেযুঃ পক্ষিণন্ত্রিধাঃ। 

ভ্রিভিহ্্া! জেয়াঃ স্বাভ্যাঁং হত্বা গ্রান্যারণ্যৌ জেয়ো ॥ 
পক্ষিনিরপণ। 

পক্ষি তিন প্রকার, জলচর, স্থলচর এবং উভচর । 

উত্ত অঙ্ক তিন দ্বারা হরণ করিয়া এক শেষ থাকিলে 

জলচর, চুই শেষে স্থলচর, ভিন শেঁষে উভচর । এ পক্ষী 



8. প্র্তল্লমৃ। 

গ্রাম্য বা! বন্য ছুই স্বারা বিভাগ করিয়া শেখাঙ্কে এক হইলে | করিয়া শেষ এক থাকিলে পুত্র এবং ছুই থাকিলে কন্যা 
গ্রাম্য, হ্ই হইলে বন্য স্থির করিবে। 

রাক্ষসে। দ্বিবিধঃ, কর্ম্মজজো৷ যোনিজশ্চ দ্বাভ্যাং হতে জেয়ঃ। 

তে পুনস্ত্রিধা পুংস্ত্রীনপুংসকাঃ, ত্রিভিহত্বা ভেয়াঃ। তে পুনঃ 
পঞ্চবিধাঃ ।শুক্লরুষ্ণহরিতপীতরক্তাঃ পঞ্চভিহ্বন্ধা জ্ঞেয়ম্ ॥ 

রাক্ষসনিরূপণ। 

রাক্ষস দুই প্রকার, কর্ম্মজ এবং যোনিজ। উক্ত অঙ্ক 
টুই দ্বারা হরণ করিয়া এক শেষে কর্ম্মজ, এবং ছুই শেষে 
যোনিজ জানিবে। এ রাক্ষস পুকব স্ত্রী এবং নপুংসক- 
ভেদে তিন প্রকার। উক্ত অঙ্ক তিন দ্বারা ভাগ করিয়! 
এক শেষে পুকধ, ছুই শেষে স্ত্রী, এবং তিন শেষে নপুংসক 
জীনিবে। এবং উহ্থা পচ দ্বারা হরণ করিয়া উহাদিগের 
শ্বেতাদি পঞ্চবর্ণ নির্ণয় করিবে । 

অথ জীবাশ্রিত জীবনিরূপণম্। 

তচ্চতুর্বিধাঃ তে খ্বিপদচতুষ্পদাপদবহুপদাঃ পূর্বববৎ। 
মনুষ্যাঃ পঞ্চবিধাঃ, ত্রাহ্মণ্ষত্রিয়বৈশ্থশূদ্রান্তযঙ্াঃ পুর্বববৎ | 

জীবাশ্রিত জীব নিরূপণ । 

জীবাশ্রিত জীব চারি প্রকার,_-দিপদ, চতুষ্পদ, অপদ। 

এবং বহুপদ। এ স্থলেও পূর্বের ন্যায় প্রক্রিয়! দ্বারা দ্বিপ- 

দাদি নিশ্য় করিবে । উক্ত জীবাশ্রিত জীব ত্রান্মণাদি 

জাতিভেদে পাচ গ্রকার। এ স্থুলেও পূর্বোক্ত রীতিক্রেমে 
ব্রাহ্মণাদি জাতি নিরূপণ করিবে। 

জীবাশ্রিতোহপত্যনিমিসকপ্রশ্নঃ | 
অপত্যমতূৎ কিস্বা ভবিষাতি? দ্বাভ্যাং হত্ব! জ্েয়ম্। 

উৎপন্নে গর্তে কিং ভবিষাতি ?দ্বাভ্যাং হ্ৃত্ব! কন্যাপুত্রৌ জ্েয়ৌ, 
ত্রিভিহত্বা গৌরশ্ঠামরুষ্ণা জ্ঞেয়াঃ ॥ 

অথ জীবাশ্রিত অপত্যনিমিত্তক প্রশ্ন । 
কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিল ধেঃ আমার অপত্য হইয়াছে 

কিছ্বা হইবে? দৈবজ্ঞ এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া পূর্বোক্ত 
রীত্যনুসারে মুলাঙ্ক নির্ণয় করিয়। ছুই বারা ভাগ করিলে 
শেষ যদি এক থাকে; ভা! হুইলে সন্তান হইয়াছে, দুই 
থাকিলে হুইবে। স্ত্রীর গর্ভাবস্থা সময়ে যদি প্রশ্ন করে 
যে, এই,গর্ডে কি সম্ভান হইবে? এখানেও ছুই দ্বারা হরণ 

হইবে এবং তিন দ্বারা হরণ করিয়। পুত্র এবং কন্যার বর্ণ 
নির্ণয় করিবে, যথা এক থাঁকিলে গোঁরবর্ণ, ছুই থাকিলে 
শ্যামবর্ণ এবং ভিম থাকিলে কৃষ্ণবর্ণ কহিবে। | 

অথ জীবাশ্রিত মূলনিরূপণম্। 
লব্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাঙ্কেনৈব যোজয়েৎ। 
ষড়ভিহৃতে একেন বন্ধনমোক্ষণং স্বাভ্যাং গুভাসুভং 
ত্রিভির্জীবনমরণং চতুভভির্জয়পরাজয়ং পঞ্চভির্লাভালাভং 

ষড়ভিগঁমনাগমনম্ ॥ 

লব্বং মুলে বিনিঃক্ষিপ্য ইত্যনেন স্বাত্যাং হ্ত্বা জেয়ম্। 
: একেন বন্ধনং, স্বাত্যাং মোক্ষণমূ। যদি গুভাগুভং তদ! পুর্বব- 

লব্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্যেতার্দি দ্বাভ্যাং হ্ত্বা একেন শুতং দ্বাভ্যা- 

মস্তভম্। 
লব্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাঞ্চেনৈব যোজয়েৎ। 
দ্বাভ্যাং হতে একেন জীবনং দ্বাভ্যাং মরণম্॥ 

জয়পরাজয়প্রশ্নে লব্ধং মূলে ইত,নেন স্বাভ্যাং হতে 
একেন জয়ঃ, দ্বাভ্য।ং পরাজয়ঃ ॥ 

গমনাগমনপ্রশ্নে লব্ধং মূলে ইত্যনেন স্বাভ্যাং হ. তে একেন 
গমনং দ্বাভ্য(মগমনম্ ॥ 

অথ জীবাশ্রিত মূল নিরূপণ । 
জীবাশ্রিত মুল ছয় প্রকার, ১ বন্ধন ও মোক্ষণ। 

২শুত ও অণ্ুভ, ৩ জীবন ও মরণ) ও জয় ও পরাজয়। 

& লাভ ও অলাভ,৬ গমন ও অগমন। মুলাঙ্কে লন্বাঙ্ক এবং 

এক যোগ করিয়৷ ছয় দ্বারা ভাগ করিয়া উক্ত ছয় প্রকার 
জীবাশ্রিত মূল নিরূপণ. করিবে, যথা! শেষ এক থাকিলে 
বন্ধন মোক্ষণঃ ঢুই থাকিলে শুভাশুভ, তিন থাকিলে 

জীবনমরণ, চারি থাকিলে জয়পরাজয়, পাঁচ থাকিলে 
লাভালাভ এবং ছয় থাকিলে গমনাগমন। পুনরায় মুলা- 
স্কেরসছিত লব্ধ এবং এক যোগ করিয়! ছুই দ্বারা হরণ 

করিয়া শেষ এক থাকিলে বন্ধন ছুই থাকিলে যোক্ষণ/ 
এইরূপ এক থাকিলে শুভ, ছুই থাকিলে অণ্ডত | জীবন- 
মরণ প্রশ্নে যুলাঙ্কে লব্বাঙ্ক এবং এক যোগ করিয়া ছুই 

দিয়া ভাগ করিলে বদি এক থাকে তাহা! হইলে জীবন, ' 
চুই থাকিলে মরণ, জয়পরাজয় প্রশ্নে পূর্বোক্ত প্রকারে 
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মূলাস্কের সহিত লব্ধ ও এক যোশী করিয়া ছুই দ্বারা ভাগ 

দিলে যদি শেষ এক থাকে তাহা হইলে জর+স্থির করিবে । 

ছুই থাকিলে পরাজয়। লাভালাভ প্রশ্মেও উক্ত রূপ 
যোগাদি এবং ভাগ পর্য্যন্ত কার্য সমাধা করিয়া €শষ 
এক থুকিলে লাভ শুন্য থাকিলে অলাভ স্থির করিবে। 

গমনাগ্মন প্রশ্টে মূলাঙ্কের সহিত লন্াঙ্ক এবং এক 
যোগ করিয়] ঢুই দ্বারা ভাগ করিয়া শেষ এক থাকিলে 

গমন, ছুই থাকিলে গমনান্ডাৰ নিরূপণ করিবে। 
ততশ্চিস্তাপ্রশ্নে-লন্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাঙ্কেনৈব যোজয়েৎ। 

ত্রিভিহ্হতে একেন তীর্থগমনং, দ্বাভ্যাং ধনার্থগমনং, 

ত্রিভির্জীবার্থগমনম্। তত্র তীর্থগমনং ত্রিধা দেবদর্শনং, তীর্থ- 
ভূমি দর্শনম্, উভয় দর্শনম্। 

লন্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপা একাক্কেনৈব যোজয়েৎ। 
ত্রিভিঙ্ধতে একেন দেবদর্শনং, দ্বাভ্যাং তীর্থভূমিদর্শনং, 

ত্রিভিরভয়দর্শনম্। তীর্থভুমিদর্শনং দ্বিবিধং দর্শনমবগাহনঞ্চ । 
দ্বাভ্যাং হৃত্ব। জ্ঞেয়ম একেন দর্শনং, দ্বাভ্যামবগাহনম্ | অবগা- 

হনং সপ্তবিধং গঙ্গা, যমুনা, গোদ্াবরী, সরস্বতী, নর্দা, সিন্ধু 
কাবেরী, এতানি সপ্ত পুণ্যতীর্থানি। 

লন্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাঙ্কেনৈব যোজয়েৎ। 

সপ্তভিতরতে একেন গঙ্গাবগাহনমিত্যাদি । দর্শনং বহুবিধম্ | 
কাশ্যোধ্যা কুরুক্ষেত্রং নৈমিষারণ্যমেব চ। 
গয়াচৈব প্রয়াগশ্চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ | 

প্রভাসং পুষ্করঞ্চেব মথুরা পুরুষোত্তমম্। 
বৃন্দাবনং গোকুলঞ্চ গোবদ্ধনমতঃপরম্ ॥ 

ষোড়শতিহ্বতে একেন কাশীত্যাদি জ্ঞেয়ম্। 

চিন্ত। প্রশ্ন বিষয়ে লন্বাঙ্ক এবং এক মুলাঙ্কে যোগ 

করিয়া তিন দ্বারা হরণ করিয়া শেষ এক থাকিলে তীর্থ 
গমন, ছুই থাকিলে ধনার্থ গমন, তিন থাকিলে জীবার্থ 

(কোন জীবের জন্য) গমন চিন্তা কহিবে। সেই তীর্থ 
গমন তিন প্রকার । প্রথম দেবদর্শন, দ্বিতীয় তীর্থ ভূমি 
দর্শন, তিন থাকিলে উভয় দর্শন। লন্বাঙ্ক যুলাঙ্কে যোগ 
করিয়! তৎপরে তাহাতে এক যোগ করিয়। তিন দ্বারা হরণ 

পূর্বক শেষ এক থাকিলে দেবদর্শন, ছুই থাকিলে তীর্থ 
ভূমি দর্শন, ভিন থাকিলে উভয় দর্শন, নিরূপণ করিবে । 

১৪ 

অবগাহন ভেদে তীর্থ তুমি দর্শন দুই প্রকাঁর। পৃর্কোক্ষ 
প্রত্রিয়। করিয়া, ছুই দ্বার! হরণ করিয়! শেব এক থাকিলে 

দর্শন, দুই থাঁকিলে অবগাহন স্থির করিবে । অবগাছন 
সাত প্রকার গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, জরম্থতী, নর্মমদা। 

সিদ্ধু, কাবেরী, এই সাতটি পুণ্যতীর্ঘথ। লন্ধাঙ্ক ও এক 
মূলাঙ্কের সহিত যোগ করিয়া সাত দ্বারা হরণ করির। 

শেষ এক থাকিলে গঙ্গাবগাহন, দুই থাকিলে বমুনাব- 

গাহন, তিন থাকিলে গোদাবরী অবশীহন, চারি 

থাকিলে সরস্বতী অবগাহন, পাঁচ থাকিলে নর্শদ] 

অবগাহন, ছয় থাকিলে সিদ্ধু অবগীহন, শুন্য বা সাত 

থাকিলে কাবেরী অবগাহন কছিবে। 

তীর্থ দর্শন নানাপ্রকার, কাশী, অহ্যোধ্যা, কুকক্ষেত্র, 

নৈমযারণ্য, গরা, প্ররাগ গঙ্গা, সাগব, গঙ্গা সাগর 
সঙ্গম, গ্রভান, পুক্ষর, মথুরা» ভীপুকযোত্তম, বন্দাবন। 

গোকুল, গোবর্ধন। ষোল দ্বারা হরণ করিয়া শেষ 

এক থাকিলে কান্দী দর্শন, ছুই থাকিলে অযোধ্যা দর্শন? 
তিন থাকিলে কুকক্ষোত্র দর্শন, চারি থাকিলে নৈমিবারণ্য 

দর্শন) পাঁচ থাকিলে গরাদর্শন, ছর থাঁকিলে প্রয়াগ 

দর্শন, সাত থাঁকিলে গঙ্গা! দর্শন, আট থাকিলে সাঁগর 
দর্শন, নর থাকিলে গঙ্গাসাগরসঙ্গম দর্শন, দশ থাকিলে 

শ্রভাম তীর্থ দর্শন, এগার থাকিলে পুক্ষরতীর্ঘ দর্শন/ 
বার থাকিলে মধুরা দর্শন, তের থাকিলে পুকষোত্তম 

দর্শন, চৌদ্দ থাকিলে বন্দাবন দর্শন, পোনর থাকিলে 
গোকুল দর্শন, ষোল থাকিলে গোবর্ঘন দর্শন স্থির হইবে । 

দেবদর্শনং ত্রিবিধং, পুং স্ত্রীনপুংসক ভেদাৎ । 

লব্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একান্কেনৈৰ যোজয়েৎ। 

ত্রিভিহ্বতে একেন পুরুষ ইতাদি । পুনঃ পঞ্চবিধাঃ। শুক, 

কৃষ্ঃ, হরিত, পীত, রক্তাঃ । লন্ধং মূলে ইত্যনেন পঞ্চভিহ্তে 
একেন গুরু ইত্যাদি জেেয়ম্ ॥ ০ ॥ 

ধনা্থগমনং চতুর্বিধম্। ধাতুপ্ননার্থগমনং, শস্তধনার্থগমনং, 

বস্ত্রধনার্থগমনং, সামান্মূল্যধনার্থগমনম্।* 

লন্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাক্কেনৈব যোৌজয়েৎ। 
চতুর্ডিষ্বতে একেন ধাতুধনার্থগমনসিত্যাদি জ্ঞয়ম। তেষাং 
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ভেদাঃ পূর্ববন্বোধ্যাঃ। জীবার্থগমনং তেষাং ভেদাঃ পূর্বরব- 
দ্বোধ্যাঃ | ইতি জীবার্থপ্রশ্্ঃ। 

দেবগাণের পুকব স্ত্রী এবং নপুংসক ভেদে দেবদর্শন 
তিন প্রকার। লন্বাঙ্ক মূলাঙ্কের সহিত যোগ করির' 
তাহাতে এক গেগ করিবে । তৎপরে তাহাকে তিন 

দ্বারা ভাগ করিয়া শেষ এক থাকিলে পুৰকষ, ঢুই থাকিলে 
স্ত্রী, এবং তিন বা শুন্য থাকিলে নপুংসক। উক্ত দেবতা 
সকলের বর্ণ শুক্রঃ কষ, হরিত পীত, এবং রক্তবর্ণ ভেদে 
পাচ প্রকার। 

লন্বাঙ্ক মূলাঙ্কে যোগ করিয়া তাহাতে এক যোগ 

করিবে । পরে তাহাকে পচ দিয়া ভাগ করিয়] ভাগশেষ 
এক থাকিলে শুক্র বর্ণ, ছুই থাকিলে কুষ্ণবর্ণ, তিন 

থাকিলে হরিত্বর্ণ, চারি থাকিলে পীত বর্ণ এবং শুন্য 
বা পাঁচ থাকিলে রক্তবর্ণ নির্ণয় হইবে। 

ধনার্থ গমন চারি প্রকার । ধাতু ধনার্থ গমন, শস্য 

ধনার্থ গমন, বস্ত্র ধনার্থ গমন এবং সামান্য মূল্য ধনার্থ 

গমন লব্ধাঙ্ক মুলাঙ্কের সহিত যোগ করিয়। তাহাতে এক 

যোগ করিবে । তংপরে তাহাকে চারি দিরা ভাগ 

করিয়া শেষ এক থাকিলে, ধাতু ধনার্থ গমন, ছুই থাকিলে 

শম্ত ধনার্থ গমন, তিন থাঁকিলে বস্ত্র ধনার্থ গমন এবং 

শুন্য বা চারি থাকিলে সাখান্য মূল্য ধনার্থ গমন স্থির 
করিবে । 

সেই সকল ধনের ভেদ পুর্কের ন্যায় জীনিবে। 
জীবার্থ গমনের ভেদও পূর্বের ন্যায় বিবেচনা করিবে। 
ইতি জীবার্ধ প্রশ্ন । 

অথ চতুপ্পদনিরূপণমূ। 

তে চতুর্কিধাত | ক্ষুরিণো। নখিনশ্চৈব শৃঙ্গিণো দত্তিনস্তথ। | 

লন্বং মূলে বিনিঃক্ষিপা একাস্কং যোজযেত্তঃ ॥ 
চতুর্ডির্ঘতবা একেন ক্ষুরিণঃ, দ্বাভ্যাং নখিনঃ, 

শৃঙ্গিণ:, চতু্ভি্দস্তিনঃ ৷ 

লন্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাস্কং যোজয়েস্ততঃ। 
দ্বাভ্যাং জতে গ্রাম্যারণ্যৌ জ্ঞেয়ৌ ৷ একেন গ্রাম্যং | দ্বাভ্যা- 

মারণ্যম্। 

ত্রিভিঃ 

লন্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাঙ্কং যোজয়েত্তত£।. 
্বাত্যাং হতে একেন জলচরঃ। দ্বাভ্যাং স্থলচরঃ | অশ্ব, উদর 

গর্দতা এতে ক্ষুরিণঃ | ত্রিভিহ্বতে একেন অঙ্বঃ, স্বাভ্যাং 
উদ্তঃ, ত্রিভিরর্দত ইতি ক্ষুরিঞী। (কচি পুস্তকে অস্বগীড- 
হরিণশশকা ইত্যাদয়ঃ কুরিণঃ। চতুরভি্া অশ্বাদিকং জে়ম্। ) 

চতুষ্পদ জীব নিরূপণ । 

চতুষ্পদ জীব চারি প্রকার, খুরী, নী, শৃঙ্গী ও 
দন্তী। লব্ধ অঙ্ক ও এক মুলে যোগ করিয়া যাহা হইবে, 
তাহাকে চারি দ্বারা বিভাগ করিয়া! যদি এক অবশিষ্ট 
থাকে তাহা হইলে খুরী, যদি ছুই অবশিষ্ট থাকে তাহা 
হইলে নখী, যদি তিন অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে 
শৃঙ্গী, যদি চারি বা শৃনয অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে 
দন্তী স্থির করিবে। 

ভাগলব্ধাঙ্ক ও এক মুলে যোগ করিয়া ছুই দ্বারা 
ভাগ দিবে। যদি ভাগ শেষ এক থাকে তাহা হইলে 

গ্রাম্য, যদি ছুই থাকে তাহ! হইলে বন্য জন্ত স্থির 
করিবে। 

ভাগ লন্ধাঙ্গ ও এক মূলের মছিত যোগ করিয়া 
ভাহাকে ছুই দ্বারা বিভাগ করিবে । যদি ভাগশেষ 
এক থাকে তাহা! হইলে জলচর, ছুই থাকিলে স্থলচর 
জন্ত নির্ণয় করিবে । 

খুরী জন্তর মধ্যে অশ্ব উষ্ট, বা গার্দভ নির্ণয় করিতে 
হইলে লব্বাঙ্ক ও এক মূলের সহিত যোগ করিয়া তিন 
দ্বারা বিভাগ করিবে। ভাগ শেষ যদি এক থাকে 
তাহা হইলে অশ্ব জাতীয়, ছুই থাকিলে উষ্ট, জাতীয়, শৃনা 
থাকিলে গর্দাভ জাতীয়, নিন্নপণ করিবে। 

কেছ কেহ বলেন, লন্বাঙ্ক ও এক যুলের সহিত 
যোগ করিয়া চারি ভ্বারা বিভাগ করিবে । ভাগশেষ 
যদি এক থাকে তাছা হইলে অশ্ব জাতীয়, ছুই থাকিলে 
গর্দভ জাতীয়, তিন থাকিলে হরিণ জাতীয়, এবং শুন্য 
থাকিলে শশক জাতীয়, স্থির করিবে । 

সিংহ শার্দুল উন্ন.ক বানর শৃগাল কুকুর বিড়াল ভগ্লফ কুভ্তীরা- 
করটাদয়ে। নখিনঃ। লন্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাক্ষেনৈব 
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ধৌজয়েখৎ) দশভিহ্্তে জেয়ম। একেন সিংহঃ দ্বাভ্যাং 

শার্দ,ল ইত্যাদি । 
হস্তিশৃকরৌ দস্তিনৌ ৷ লব্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাস্কেনৈব 

যোজর়েৎ। স্বাড্যাং হতে একো হস্তী, দ্বাভাং শৃকরঃ | ইতি 
দত্তিনঃ। 

গোরহিষ অজমেষ রুষ্ণসার মৃগাদয়ঃ এতে শৃূঙ্গিণঃ ৷ যড়ভি- 

জর্বা একেন গৌরিত্যাদি। লব্ধ মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাস্কে- 

নৈব ঘোজয়েৎ। দ্বাভ্যাং হতে একেন গ্রান্যাঃ, দ্বাত্যাং বন্যাঃ | 

ব্রিভিহর্। পুরুষত্বাদিকমপ্যেষাং বোধ্যম্। 

সিংহ, শার্দ,ল, উল্ল.ক, বানর, শৃগাল, কুক্গুর, 

বিড়াল, ভন্ভুক, কুস্তীর, করট প্রভৃতি জীবগণ নখী। 

মুলে ভাগলন্ধ অঙ্ক ও এক যোগ করিয়া দশ দ্বারা 

বিভাগ করিতে হইবে । ভাগশেষ যদি এক থাকে, তাহা 

হইলে সিংহ জাতীয়, দুই থাকিলে শার্দ লজাতীরঃ তিন 

থাকিলে উল্লক জাতীয়, চারি থাকিলে বানর জাতীর, 

পাচ থাকিলে শৃশাল জাতীয়, ছর থাকিলে কুক্ক,র 

জাতীয়, সাত থাকিলে বিড়াল জাতীয়, আট থাকিলে 

ভল্প,ক জাতীয়, নয় থাকিলে কুম্ভীর জাতীয়, শূন্য বা 

দশ থাকিলে করট জাতীয় জীব স্থির হইবে । 

হস্তী শুকর প্রভৃতি দস্তী। ভাগ লন্বাঙ্ক এবং এক 

মূলে যোগ করিয়া ছুই দ্বারা বিভাগ করিবে। ভাগ 

শেষ যদি এক থাকে: তাহা! হইলে গজ জাতীয় এবং ছুই 

থাকিলে শুকর জাতীয় নিরূপণ করিবে । 

গো মহিষ অজ মেষ কৃষ্ণসার মৃগ প্রভৃতি শৃঙ্গী। 

এখানেও লন্বাঙ্কুও এক মুলের সহিত যোগ করির] ছয় 

দ্বারা ভাগ করিতে হুইবে। যদি ভাগশেষ এক থাঁকে 

তাহা হইলে শৌজাতীয়, ছুই থাকিলে মহিষ জাতীয়, 

তিন থাকিলে ছাগ জাতীয়, চারি থাকিলে মেষ জাতীয়, 

পচ থাকিলে কষ্চসার জাতীয় এবং ছয় বা শুন্য 

থাকিলে মৃগ জাতীয় নিন্রপণ করিবে। 

পুনর্বার এন্নপ ভাগফল ও এক মুলের সছিত 

যোগ করিয়া ছুই ত্বারা বিভাগ করিবে। ভাগ শেষ এক 
থাকিলে গ্রাম্য এবং শুন্য থাকিলে বন্য জন্ত স্থির 

করিবে ॥ | 
রর পপ সপ সিডি রি তি ৩ রি 

নব 

পুনর্বণার এন্নপ ভাগ ফল ও এক মূলের সহিত যোগ 
করিয়া তিন দ্বারা বিভাগ করিবে। যদি ভাগশেষ এক 

থাকে তাহা হুইলে পুকৰ জাতি ছুই থাঁকিলে স্ত্রীজাতি 
এবং শুন্য থাঁকিলে নপুংসক জাতি নির্ণয় করিবে । 

অথ অপদ জীব নিরূপণ । 

অপদ' স্বিবিধাঃ জলচরাঃ স্থলচরাশ্চ | লব্ধ মূলে বিনিঃক্ষিপ্য 

একাঙ্কেনৈব যোজয়েৎ । দ্বাভ্যাং স্তে একেন জলচরঃ) দ্বাভ্যাং 

স্লচরঃ | 

লব্ধং মূলে বিনিপক্ষপা একাঙ্কেনৈব যোজয়েৎ। অপদাঃ সর্প- 

মহীলত] মীন জলৌকো! জলযুক গোময়কীট শস্যকীট জীবাঙ্গ- 
জাঁতকীটাদয়ঃ | বস্থৃভিহ্বত্বা সর্পাদয়ো। জ্ঞেয়াঃ ॥ ইত্যা্ন- 

জীব নিরূপণম্। 

ভাগলন্ধাঙ্ন ও এক যুলের সহিত যোগ করিয়া 

আট ছারা বিভাগ করিবে । ষদি ভাগশেষ এক থাকে 

তাহা হইলে সর্পজাতি, ছুই থাকিলে মহীলতা জাতি, 

তিন থাকিলে মীনজাতি, চারি থাকিলে জলোঁক জাতি, 

পাঁচ থাকিলে জলযুক জ!তি, ছয় থাকিলে গোধয়- 
কীট জাতি, সাত থাকিলে শশ্যকীট জাতি বা ভম্মকীট 

জীতি, আট বা শুন্য থাকিলে জীবাঙ্গমস্তুত কীট জাতি 
উৎকুণ প্রভৃতি স্থির হইবে । এইরূপে অপদ জীব ভেদ 

নিরূপণ করিবে । 

অথ বহুপদজীবনিরূপণমূ। 
বন্ুপদ| বছুবিধাঃ, দমরমঙক্ষিকীকেন্দুকবৃশ্চিকপিপীলিকাদ! । 

পঞ্চভিহ্ৃত্বা জ্েয়ম্। 

বন্থুপদ জীব ভেদ নিরূপণ করিতে হইলে লন্বাঙ্ক 

ও এক মুলের সহিত যোগ করিয়া পচ দ্বার! ভাগ দিবে। 
ভাগশেষ বদি এক থাঁকে তাহ! হইলে ভ্রমর জাতি, ছুই 

থাকিলে মক্ষিক জীতিঃ তিন থাকিলে কেন্দছ্বুক জাতি 
(কাণ কোটারি), চারি থাকিলে ব্শ্চিক জাতি, পশচ বা 
শূন্য থাকিলে পিপীলিক1 জীতি স্থির হইবে। 

অথ ধাতু নিরপণমূ। 

ধাতবে দ্বিবিধা ধাম্যা অধাম্যাশ্চ ৷ লব্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য 
একান্কেনৈব যোজয়েৎ। দ্বাভ্যাং হতে ॥একেন ধাম্য:, ্বাত্যাম্ 
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অধাম্যঃ। ধাষ্য। অষ্টবিধাঃ, স্থবর্ণরজততাঅকাংস্তপিত্তল ত্রপু- 

লৌহ্শীষকাঃ। লব্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাঙ্কেনৈব যৌজয়েৎ। 
অষ্টভিহ্বতে একেন ন্ুবর্ণমিত্যাদি | 

ধাতু দুই প্রকার, ধাম্য ও অধাম্য। লন্বাঙ্ক ও এক 

মূলের সহিত যৌগ করিয়া ছুই ভ্বারা বিভাগ করিবে। 

যদি ভাগশেষ এক থাকে তাহা হইলে ধাম্য এবং শুন্য 

থাকিলে অধাম্য ধাতু স্থির করিবে। 

ধাম্য ধাতু আট প্রকার, সুবর্ণ, রজত, তাত কাংস্যঃ 

পিত্তল, ত্রপু, লৌহ, ও শীষক। লক্বান্ক ও এক মূলের 

সহিত ধোগ করিয়া আট দ্বারা বিভাগ করিবে | বদি শেষ 
এক থাকে তাহা হইলে স্বর্ণ, ছুই থাকিলে রজত, তিন 

থাকিলে তাত্র, চারি থাকিলে কান্ত, পাঁচ থাকিলে 

পিত্তল, ছয় থাকিলে ব্রপু ( রাও.) সাত থাকিলে লেখ 
এবং আট থাঁকিলে শীষক স্থির হইবে । 

তত্রাপি পঞ্চবিধাঃ। শুর্ুকুষ্ণহরিৎপীতরক্তাঃ ৷ লব্ধং মূলে 
বিনিঃক্ষিপ্য ইতি কৃত্ব! পঞ্চভিত্ব তে একেন গুরু ইত্যাদি । যদ্যপি 

স্ববর্ণধাতুঃ শুরুবর্ণো লত্যতে তদা শুরুবর্ণদ্রবাযুক্তং কঞ্চনম্, 
অথব! সাধারণকাঞ্চনম্। যদি. কুষ্ণবর্ণো লভ্যতে তদা মলিন- 

কাঞ্চনম্। যদ্দি পীতবর্ণো লভ্যতে তদ। শুদ্ধকাঞ্চনম্। যদি 
রক্তবর্ণে লভাতে তদ! রক্তবর্ণদ্রব্যসংবুক্তং কাঞ্চনম্, অথবা 

বিশুদ্ধকাঞ্চনম্। এবং সর্বত্র । 

এই ধাতুদ্রব্য পাঁছ প্রকার, শুক্ল, কক, হরিৎ, পীত 
ও রক্তবর্ণ। লব্বাঙ্ক ও এক মূলের সহিত যোগ করিয়া 
পাচ দ্বারা বিভক্ত করিবে, যদি ভাগশেষ 'এক থাকে, 

তাহা হইলে শুক্ুবর্ণ, যদি দুই থাকে তাহা হইলে কষ্বর্ণ, 
দি তিন থাকে তাহা হইলে হরিদ্র্ণ, যদি চারি থাকে 
তাছ। হইলে পীতবর্ণ, ষদি শুন্য থাকে তাহ! হইলে রক্ত- 
বর্ণ স্থির করিবে। যদি সুবর্ণধাতু অক্রবর্ণ উথ্থিত হয়, 

ভাঙা! হুইলে শুক্লবর্ণ দ্রব্যসংযুক্ত স্বর্ণ ধাতু বিবেচন! 

করিতে হইবে । অথবা সাধারণ সুবর্ণ হইবে। 

পরে যদি উত্তর হয় যে সুবর্ণ কষ্ণবর্ণ, তাহ! হইলে 

মলিন কাঞ্চন বিধেচনা করিতে হইবে । যদি স্বর্ণ পীত- 
বর্ণ উ(খত হয় তাহা! হইলে বিশুদ্ধ কাঞ্চন বিবেচনা 

রক্তবর্ণ দ্রব্যসংযুক্ত কাঞ্চন বিবেচনা করিবে । অথবা 
তাহাতে উত্তম বিশুদ্ধ কাঞ্চন হইতে পারে । এইরূপ সকল 
স্থলেহ যুক্তি ছারা বিবেচনা করিয়া! লইবে। 

তত্রাপি পদ্ববিধাঃ চক্র-বর্তৃল-চতুরত্র-দীর্ঘ-চিপিটাঃ। লক্বং 
মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাঙ্কেনৈব যোজয়েৎ। পঞ্চভিহ্বতে একেন 
চক্রম্ ইত্যাদি । | 

তত্রাপি ত্রিবিধাঃ পাত্রাভরণনানাঙ্গাঃ ৷ লব্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য 

একাঙ্কেটনব যোজয়েৎ। ত্রিভিহ্বতে একেন পাত্রমিত্যাদি | 
পাত্রং চতুর্কিধং, ভোজন জলতাম্বুল তৈলাদ্যাধারণাম্। লন্ধং 

মূলে বিনিক্ষিপ্য ইতি কতা চতুভভির্বিভজ্য জ্েয়ম্। 

আভরণং বহুবিধং শীর্ষমুখবাহুনাসিকাপাণিকঠকটি পাঁদা- 
শুল্যাদিকম্। লব্ষমিতি কৃত্ব। নবভির্বিভজ্য জ্ঞেয়ম | 

এই ধাতুর আকার পাঁচ প্রকার । চক্রাকার, বর্তলা- 
কার, চতুক্ষোণ্ঃ দীর্ঘ এবং চ্যাপটা । যুলের সহিত লন্বাঙ্ক 

ও এক যোগ করিয়া পাচ দ্বারা বিভাগ করিবে । যদি 
ভাগশেষ এক থাকে তাহা! হইলে চক্রীকার? যদি দুই 

থাঁকে তাহা! হইলে বর্তূলাকার, যদি তিন থাকে তাহ! 
হইলে চতুষ্কোণ, যদি চারি থাকে তাহ! হইলে দীর্ধাকার, 
(লম্বা) যদি শুন্য থাকে তাহা হইলে চ্যাপটা স্থির 
করিবে । 

লব্ধাঙ্ক ও 'এক মুলের সহিত যোগ করিয়! তিন দ্বারা 

বিভাগী করিবে । যদি ভাগশেষ এক থাকে তাহা হইলে 

পাত্র, যদি দুই থাকে তাহা হইলে আভরণ, যদি শুন্য 

থাকে তাছ। হইলে অন্য বস্তু বিবেচনা! করিবে। 

লব্ধ অঙ্গ ও এক মু'লের সহিত যোগ করিয়া চারি 

বারা বিভাগ করিবে, যদি ভাগশেষ এক থাকে তাহা 

হইলে ভোজনপাত্র, দুই থাকিলে জল পাত্র, তিন 
থাকিলে তান্ুল পাত্র, শুন্য থাকিলে তৈলাদির পাত্র 
স্থির করিবে। 

বিভাগ লব্ধ ফল ও এক মুলের সহিত যোগ করির়। 

নয় বারা বিভাগ করিয়! অলঙ্কার ভেদ অবগত ছইবে। 
যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে মস্তকালঙ্কার, 
ছুই থকিলে মুখালঙ্কার, তিন থাকিলে বানর অলঙ্কার; 

করিবে। যদি উত্তর$ হয় যে, সুবর্ণ রক্তবর্ণ, তাহ! হইলে । চারি থাকিলে নাসিকার অলঙ্কার, পচ থাকিলে হত্তের 
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অলঙ্কার, ছয় থাকিলে কণ্ঠের অলঙ্কার । সাঁত থাকিলে 

কটিভূণ, আট থাকিলে চরণতুষণ, নয় থাকিলে অস্গুলি- 
ভূষণ, স্থির করিবে । | 

অথ মূল'নিরূপণম্। 
মূলং চতুর্বিধম্। লব্ধং মূলে বিনিক্ষিপ্য একাস্কেনৈব যোজ- 

স্ব চভূর্ভি্বতে একেন বৃক্ষঃ, স্বাত্যাং গুনঃ, ত্রিভিলতা, 
চতুর্ভিরবরী । : 

মূল চারি প্রকার। লঙ্বাঙ্ক মূলের সছিত যোগ 

করিবে । পরে এ অঙ্ক চারি দ্বারা বিভক্ত করিয়া যদি 

ভাগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে রক্ষ, ঢুই থাকিলে 

গুলু, ভিন থাকিলে লতা, চারি বা শুন্য থাকিলে বঙ্গী 

স্থির করিবে। 
তত্রাপি সপ্তধা, মূল ত্বক বিটপ পত্র পুষ্প ফল নির্যাসাঃ। 

সপ্ততি হর্বা জেয়াঃ। 
ইহ! পুনর্বার সাত প্রকার, মূল ছাল ডাল পাঁতা 

ফুল ফল ও আটা । সাত দ্বারা ভাগ দিয়া বর্দি এক থাকে 

তাহা হইলে শীকড, ছুই থাকিলে ছাল; তিন থাকিলে 

ডাল, চারি থাকিলে পাতা, পাচ থাকিলে ফুল, ছয় 

খাকিলে ফল, সাত থাকিলে আটা, স্থির করিবে । 
পুনদ্ধিবিধং, আর্রং শুধগ্চ দ্বাভ্যাং হৃত্বা ভ্ঞেয়ম্। 

ইছাকে পুনর্বার ছুই দ্বার! বিভক্ত করিয়া! যদি এক 

অবশিষ্ট থাকে ভাহা হইলে আর অর্থাৎ কীচা, যদি 

দুই অবশিষ্ট থাকে, তাহ হইলে শুক স্থির করিয়া 

বলিবে। এস্থলেও লক্বাঙ্ক মূলের সহিত যোগ করিয়া 

তাহাতে পুনর্ধার এক যোগ করিতে হুইবে। 
ুন্নস্থিবিধং দেশজমন্যদেশজঞ্চ । লন্ধং মূলে ইত্যাদি 

দ্বাভাং হত্বা একেন দেশজং দ্বাত্যামনাদেশদম। 

পূনর্ধার লন্ধাঙ্ক ও এক মূলের সহিত যোগ করিয়! 

চুই দ্বারা! ভাগ দিবে । বদি ভাগশেষ এক থাকে তাহা 

হইলে স্বদেশোৎপন্থ, যদি দুই থাকে, তাহ হইলে বিদে- 

শৌৎপন্ন স্থির করিবে। 
গুনদ্থিবিধং গঠিতমগঠি তঞ্চ । লব্ধং মূলে ইতি দ্বাভ্যাং হৃতে 

একেন গঠিতং। দ্বাভ্যামগঠিতম্। 
ই পুুনর্বার ছুইপ্রকার গঠিত ও অগঠিত। লব্ধাঙ্ক 

'মুলের সহিত যোগ করিয়া পুনর্ধার ভাহীতে এক যোগ 

করিতে হইবে । পরে উচ্ছাকে ছুই দ্বারা ভাগ দিয়া যদি 

ডাঙগশেষ এক থাকে তাহা! হইলে গঠিত, যদি ঢুটু পাকে, 
তাহা হইলে অগঠিত, স্থির করিয়! দিবে । 

অশ্বথবটাদয়ে। বৃক্ষাঃ । নারিকেল তাল গুবাকাদয়ো! গুন্সাঃ। 
অলাবু কুম্বাগাদয়ে। লঠাঃ। কুন্দ করবীর বার্ভাকু কার্পাসাদয়ে। 
বল্ল্যঃ। 

অশ্বখ বট প্রভৃতি বক্ষ, নারিকেল তাঁল গুবাক গ্রস্ত 
গুল], অলাবু কুম্বাড প্রভৃতি লতা, কুন্দ করবী বার্তাকু 

কার্পাস প্রভৃতিকে বল্লী বলা গিয়! থাকে । 
তক্ষ্যাভক্ষ্যতেদাত্তদ্িবিধম্। লন্বং মূলে ইত্যাদি কৃ! 

দ্বাভ্যাং হতে একেন ভক্ষ্যং দ্বাভ্যামভক্ষ্যম্ । 

ইন্ছাও দুই প্রকার ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য । লন্বীষ্ক যুলের 

সহিত ফোশ করিয়া ভাহাতে এক মিশ্রিত করিবে । পরে 

তাহাকে ছুই ছারা বিভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে 
তাহা! হইলে ভক্ষ্যঃ ও হরি ছুই বা শুন্য থাকে তাহা 

হইলে অভক্্য স্থির করিবে । 
লব্ধং মূলে বিনিক্ষিপ্য একাস্কেনৈব যোক্ষয়েৎ। 

হৃতে একেন বল্লী বৃক্ষাদয়ঃ) দ্বাভ্যাং বল্লী তৃণাদর়ঃ | 

লন্ধাঙ্ক ও এক মূলের সহিত যোগ করিরা ছুই দ্বার! 

বিভাগ করিবে । যদি ভাগশেষ এক থাকে তাহা হইলে 

বল্লীবক্ষাদি ও যদি ছুই থাকে তাহা হুইলে বল্লীর অন্তর্গত 
তৃণাদি স্থির করিবে। 

ইতি মূল নিরূপণম্। 

অথ চৌর নিরূপণমূৃ। 
পুনঃ প্রশ্নং কারয়েখ। প্রশ্বাক্ষরং দশ গুণং রুহা দ্বাদশাঙ্কং 

মিশ্ররিত্বা পর্চাঙ্কেন পূরস্িস্বা চতুঃস্টভির্সিউকতা সপ্তভির্বরেধ। 
লন্ধং মুলে বিনিক্ষিপ্য দিগঙ্কং মিশরয়িত্বা দ্বাভ্যাং হরেং। 

একেন দ্বিপদশ্টোর$, ছ্বাভ্যাং চত্ুষ্পদশ্ঠৌরঃ । 
পুনর্ববার প্রশ্ন করিতে বলিবে । প্রশ্নীক্ষরকে ১ গুণ 

করিয়া ১২ যোগ করিয়া ৫ গুণ করিবে । তাঙ্থাতে ৬৪ 

যোগ করিয়। ৭ দ্বারা ভাগ দিরা যাহা লব্ধ হইবে, তাহ 

ভাজ্য অঙ্কের সহিত যোগ করিয়া! তাহাতে পুনর্বার দশ 

যোগ করিবে । পরে তাহাকে ছুই দ্বারা ভাগ দিলে যদি 

ভাগশেষ এক থাকে তাহা! হইলে চোর দ্বিপদ, এবং 

যদি ভাগীশেষ ছুই বা শুন্য থাকে তাহা! হইলে চোর চতু- 

জপদ স্থির করিবে। 

লব্ধং মূলে বিনিক্ষিপ্য ইতাদি কৃহ্বা পঞ্চভিহ্বতে ব্রাহ্মণ- 
ক্ষজিয় বৈশ্য শৃত্রান্ত্যঙ্গা জেয়াঃ। 

দ্বাভ্যাঃ 

৬ 
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'ল্ধাঙ্কও এক মুলের সহিত যৌগ করিয়া যা] হইবে, 
তাকে পাচ দ্বারা বিভক্ত করিবে ।. যদি ভাগশেষ 
এক থাকে তাহা হইলে ত্রান্ষণ, যদি দুই থাকে, ভা 
হুইলে ক্ষত্রিয়, যদি তিন থাকে ভাহা হইলে বৈশ্য, যদি 
চারি থাকে তাহা হইলে শু্রে, যদি পাঁচ থাকে ভাহ। 
হইলে ইতর জাতিস্থির করিয়া বলিবে। 

লন্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপা ইতি কৃত্বা ত্রিভিহ্ৃতে পুং স্ত্রী নপুং- 
সকং জেয়ম্। 

লন্বাস্ক 'যুলের সহিত যোগ করিয়৷ তাহাতে এক 

মিআিত করিবে । এ অঙ্কীকে তিন দ্বারা বিভক্ত করিয়া 

বদি ভাগশেষ এক থাকে তাহা হইলে পুকষ, যদি ছুই 

থাকে তাহা! হইলে স্ত্রী, যদি শুন্য থাকে তাহা হইলে 

নপুংসক স্থির করিয়! দিবে। 
পুনর্পরূং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য ইতি কৃত! পঞ্চভিহ্রত্বা বাল- 

কাদয়ো দেয়াই 

পুনর্ধধার লন্বাঙ্ক ও এক মূলের সহিত যোগ করিয়া 

পচ দ্বারা বিভক্ত করিলে তদ্বারা বালক তৰণ যুবা 
প্রো ও রদ্ধ স্থির করিবে । 

লন্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য ইতি রুত্বা । ত্রিভিন্ধত্বা গৌর শ্তাম 
শুরু! জেয়াঃ। 

পুনর্ধবার পুর্বববং প্রক্রিরা করিরা তির দ্বারা বিতক্ত কারিলে 
গৌরবর্ণ শ্যয শ্যামবর্ণ বা শুরুবর্ণ অবগত: হইতে পাঁরা য যাইবে। 

অথ নামানয়নম্। 
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লন্ধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য একাঙ্ষেনৈব পূরয়েৎ । অষ্ভাভতে 
একেন বিষয়ী দ্বাভ্যাং ভূমিভীবী, ত্রিভির্বিদ্যাজীবী, চতুর্ডি- 
ব্বাণিজ্্যজীবী, পঞ্চভিশ্চিকিৎসাজীবী, ষড়ভিঃ শিল্পী, সপ্তভি- 
রস্ত্র্সীবী, অষ্টভিরন্যজীবসেবী জ্ঞেয়ঃ। 

পুনর্বধার পুর্ববৎ প্রক্রিয়া করিয়া আট ভ্বারা বিভাগ 
করিবে । বদি অবশিষ্ট এক থাকে, ভা হইলে বিষরী, 
ছুই অবশিষ্ট থাকিলে ভুমিজীবী, তিন অবশিষ্ট থাকিলে 
বিদ্যাজীবী, চারি অবশিষ্ট থাকিলে বাণিজ্যজীবী, পচ 
অবশিষ্ট থাকিলে চিকিৎসাজীবী, ছয় অবশিষ্ট থাকিলে 
শি্পজীবী, সাত অবশিষ্ট থাকিলে অস্ত্রজীবী, আট বা 
শুন্য অবশিষ থাকিলে অনাজীনের সেবক স্থির করিবে । 

্ত্রীপঙ্ষে লব্ধং মুলে বিনিঃক্ষিপ্য ইতি কৃত্বা দ্বাভ্যাং হতে 
একেন সধব! দ্বাভ্যাং বিধব1 | 

চোর যদি স্ত্রীলোক হয় তাছা হইলে পূর্ব লন্বাঙ্ক ও 

এক মূলের সহিত ফোগ করিয়] দুই ছার বিভাগ করিবে । 

যদি ভাগশেব এক থাকে তাহ! হইলে সধবা, ছুই থাকিলে 

বিধবা স্থির করিবে । 
পুনর্লনধং মূলে বিনিঃক্ষিপ্য ইতি কৃত্ধা দ্বাভ্যাং হৃতে একেন 

সাঁধবী, দ্বাভ্যাম্ অপাধবী । 
পুনর্বধার পুর্ববৎ প্রক্রিয়া করিয়। ছুই দ্বারা বিভাগ 

করিবে। যদি ভাগশেষ এক থাকে তাহা হইলে সাধ্বী। 
যদি ঢুই থাকে তাহা হইলে অপাধ্বী স্থির করিবে । 

লক্বং মূলে বিনিক্ষিপ্য ক্্টভি্তে একেন অবর্গ; দ্বাভ্যাং কবর্ণঃ ইন্ত্যাদি চ শবর্গ পথ্যন্তং | পুন- 

পর্মমিত্যাদি পঞ্চতিহতে একেন 'প্রথমাক্ষরং দ্বিতীয়ে দ্বি'ীয়াক্ষরং তৃতীযার্দিতিরেবং ৷ অথাক্ষরসংখ্যা । লব্ধমিত্যাদি সপ্তভির্বি 
তঙ্গেৎ। একেন অক্ষরং নাম চতুঃ পঞ্চ বষ্ঠ সপ্মাষ্টমঃ | দ্বিক্রমেণ দ্বযক্ষরং বোদ্ধব্যং ৷ এবং দ্রব্যপ্য নাম ॥ অথ চিস্তাপ্রকরণং | 
লব্ধং মূলে বিনিক্ষিপ্য দিগঙ্কেনৈব যোদ্রয়েৎ। দ্বাদশভির্বরিভজেৎ। একেন লাভালাভচিস্তা । দ্বাত্যাং জীবনমরণচিস্তা | ব্রিভীরণ- 
ভশ্বচিস্ত! | চতুর্ভিঃ সংযোগণচিস্তা ৷ পঞ্চভি গমনাগমনচিস্তা । ষড়ভিধাডুচিন্ত।। সপ্ৃভির্কিবাহচিস্তা । অষ্টভিগর্ভচিস্তা | নবভির্বিদ্যা- 
লাভচিস্থা । দশভীরোগচিস্থ, একাদশভিরাগমন চিন্তা, দ্বাদশভিঃ কাল নিরূপণং, । অংশে একং দেয়ং হেয়ং বেতি ॥ ইদানীং লাভালাডে। 

বক্ষে । পিগাঙ্কং ছ্বাদশভিহ্বা যোততশভিহবরেৎ । শেষং দ্বাভাং হত্ব। চতুর্ভিন্বতে একেন লাভঃ দ্বাভ্যা মল্পলাতঃ ত্রিভির্লাতে। নাস্তি। 
শূন্যে মরণম্। জীবনমরণ প্রশ্নে লন্ষমিত্যাদি ত্রিভিহ্হতে একেন জীবতি, দ্বাভ্যাং ঘন্দেহঃ, শূন্যে মরণম্, এবং সর্ব ॥ বিবাহপ্রস্নে 
লন্ধমি্যা্ি ত্রিভিহ্বতে একেন বিবাহঃ, দ্বাত্যাং রিলম্বঃ, ব্রিভিবিঁবাহে। নাস্তি, কন্যামরণং ব| ॥ গর্তপ্রশ্নে । লন্মমিত্যাদি একাস্কং 
দংযোজা চতুর্ভিহ্বতে একেন পুত্রঃ দ্বাভ্যাং কন্যা বির গং শৃন্যে গর্ভে নাস্তি ॥ বিদ্যালাভপ্রস্নে। লব্ধমিত্যাদি ত্রিভিহ্নতে একেন 
বিদ্যালাভঃ, দ্বাভ্যাং মধ্যম বিদ্যালা'ভঃ, শৃন্তে বিদ্যা নাস্তি॥ রোগপ্রসশ্রে । লন্ধমিত্যা্ি ত্রিভিহ্তে একেন রোগান্ম [ক্তঃ, দ্বাত্যাং 
বিলগ্গেন, শুন্ঠে মরণমূ॥ আগমপপ্রশ্নে। লন্ধমিত্যদি ব্রিভিহ্তে একেন আগমনং, দ্বাভযাং বিলম্বঃ, শুন্যে তত্র মরণম্ ॥ মুক্তিগ্রশ্নে। 
লন্ধমিত্যাদি চতুর্ভিদ্রতে একেন গঙ্গা প্রাপ্তি, দ্বাত্যাং সন্দেহঃ, ত্রিভিবি্বদেশে মৃত্যুঃ, শৃন্তে অপমৃত্যুঃ ॥ অথ কাল নিরূপণম । পুর্বব- 
কহপিতাঙ্কং অষ্টতিষ ৷ ত্রিভিহতে একেন দিনসং খ্যা, দ্বাভ্যাং মাসসংখ্যা, শৃন্যে বৎসরসংখ্য! ॥ 

$ ০2৮ € 

ইতি জ্রীরসিকঘোছন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ফলিত জ্যোভিযে প্রশ্মতপ্প সমাপ্ত । 



অথ প্রশ্সারসংগ হু 
-- ঈসা 

প্রীগণেশং নমস্ক ত্য প্রীগুরুং গিরিজ(পতিমৃ। 
দৈবজ্ঞানাং হিতার্ধায় ক্রিয়তে প্রশ্নসংগ্রহঃ ॥ 
সদ! প্রশ্নে ন কর্তব্যঃ কুটিলানাং তথা! নিশি । 
নাপরাহ্ছে নাবিশ্বীসে ছুরিতং ন বদেৎ কদা ॥ 
ফলপুষ্পযুতো। যো৷ হি দৈবজ্ঞং পরিপৃচ্ছতি । 
তস্যৈব কথয়েৎ প্রশ্ন সত্যে। ভবতি নান্যথ! ॥ 

আদৌ চিস্তাপরিজ্ঞানং ক্ৃত্বা প্রশ্নং বিচারয়েৎ। ব্যোমদৃষ্টো 
ভবেজ্জীবো৷ মূলং ভূম্যবলোকনে ॥ সমাবলোকনে ধাতুচিস্তায়া 
লক্ষণং স্মৃতম্॥ শিরম্পর্শে জীবচিস্তা পাঁদম্পর্শে তু মূলকম্। 

নাভিম্পর্শে ধাতুচিস্তা বিজ্ঞেয়! সর্বদা বুধ ॥ স্পর্শে বন্তুং ললা- 
টঞ্ধ জীবচিন্তা গুভপ্রদা। হদোদরকটিম্পর্শে ধাতুচিস্তা চ মধ্যম] ॥ 
গুহোরুপৃষ্ঠভাগে চ প্রথমং মূলচিস্তনম্। জাহ্জজ্ঘাপদে জীব- 

ধাতুমূলনিরূগণম্ ॥ পূর্বস্াং ধাতুচিত্তা স্তাঁং জীবং দক্ষিণত- 
তথা । উত্তরস্তাং পশ্চিমায়াং মূলচিস্তাং বদেদ্বধঃ | 

অথ জীবধাতুমুলজ্ঞানম.। 

প্রশ্নাক্ষরং দ্বিগুণিতং একেন চ সমন্থিতম্। বহ্িভিস্ত হরে- 
স্তাগং শেষে চিস্তাং বিনির্দিশেৎ। বিষমাঙ্কে জীবচিন্ত সমে ধাতুঃ 
প্রকীর্তিতঃ। শুন্ে মূলং বিজানীয়াৎ চিন্তায়! লক্ষণং ন্মুতম্॥ 

বর্ণকথনম.। 

তিথিঃ প্রহরসংযুক্তা তারকাবারমিশ্রিতা । নবভিস্ত হরে- 

স্তাগং শেষাঙ্কে বর্ণমীদিশেৎ॥ তাঅঃ ১মুক্তাসদৃশঃ ২ শ্বেতমিশ্রিত- 
রক্তঃ ৩ দুর্ববাসদৃশশ্টামঃ ৪ সুবর্ণবর্ণঃ ৫ মুক্তাসদৃশঃ শুত্রঃ ৬ 

হামবর্ণ; ৭ আরক্তনীলঙ্বেতঃ ৮ নীলরক্তবর্ণ: ৯ জ্ঞাত! বিশ্বান্ 
বদেঘর্ণম্ ॥ 

অথ কার্ম্যস্থ শুভাশুভম, ৷ 

্রশ্নীক্ষরং ষড়গুণিতম্ অষ্টাভিশ্চ বিমিশ্রিতম্্। নবতিস্ত 
হয়েস্তাগং শেষং ভাৎকালিকো। গ্রহঃ ॥ গ্রহঃ পরিবদেৎ সম্যক্ 

কার্ধ্যাবীর্ধ্যাদিলক্ষণম্। আদিত্যে নৈব সি্ধিঃ্তাৎ মোমে সিদ্িঃ 
ও 

প্রঙ্গায়তে । ভৌমে তু মরণং প্রোক্তং গুরুতুক্রবুধাঃ শুভাঃ | 

শনৈশ্চরে নাস্তি সিদ্ধিঃ রাহুকেতু ন সিদ্ধিদৌ ॥ 

অথ সময়জ্ঞানম.। 

আদিত্যে মাসমেকস্ত সোমে তু বিংশতিদ্দিনৈঃ। ভৌমে 
খতুদ্বয়ং প্রোক্তং বুধে সপ্তদিনৈঃ ফলম্। একবিংশতি জীবে চ 
ভৃগৌ বিংশতিবাসরে । শনৈশ্চরে চৈকবর্ষে রাহুকেতোরপি 
স্মৃতঃ। 

অথ তাৎকালিকগ্রহাৎ ধাত্বাদিলক্ষণম.। 

পূর্বোজতাৎকালিকগ্রহাৎ। গ্রহোপরি বদেৎ সম্য- 
গ্ধাতুমুলাদিলক্ষণম্। চন্দ্রে শুক্রে তথা জীবে জীবচিন্তাং 

বিনির্দিশেৎ। ভৌমে বুধে তথা কেতৌ ধাতুচিস্তাং বদেছ্,ধঃ | 
রবৌ মন্দে চ রাহ চ মৃূলচিন্তা বিনিশ্চিতা ॥ 

অথ গ্রহাণাৎ বর্ণকথনম.। 

রক্তশ্ঠামে! ভবেং হুর্যাঃ শণী গৌরঃ গ্রকীর্ভিতঃ | রক্তগৌরঃ 
কুজো ভ্তেয়ে! দূর্বাশ্তামো বুধঃ স্মৃভঃ। গৌরবর্ণো গুরুজেরিঃ 
শুরুবর্ণে। ভূণ্ঃ স্মৃতঃ । কৃষ্ঃঃ শনৈশ্যরো ভয়ে! বিযব্ণে 
বিধুক্থদঃ॥ 

অথ পাতুজ্ঞানম.। 

শুত্রে চন্দ্রেখ রৌপ্যঞ্চ বুধে স্বর্ণমুদাহতম্। গুরৌ রক- 
যুতং হেমং হৃর্ষ্যে মৌক্তিকমুচ্যতে । ভৌমে তাত্রং শনৌ 
লৌহং রাহাবপ্যায়সঃ ম্মতঃ। কেতৌ কপুরধাতুঃ স্তাদয়ঞ্চ ধাতু 
নির্ণয়ঃ ॥ 

মুলপত্রপুষ্পাদিনিরূপণম, 

চন্ত্রে শুক্রে গুনববন্ধী লতাকন্দৌ বুধস্ত চ। পত্রং গুরৌ 
ফলং হূর্য্যে মুল রবিজে কুজে। রাহৌ মূলং বিজানীয়াৎ কেতে 
পুষ্পং বিনিদ্দিশেৎ ॥ 

ঘিপদাদিজ্ঞানম.। * 

ঘ্িপদৌ ভার্গবগুরূ ভূমিজার্কৌ চতুষ্পদৌ। পক্ষিণৌ বুধ- 
শৌরী চ চক্জরাহ্ সরীন্থপৌ ॥ 



২ প্রশ্নমারসংগ্রহঃ | 

অথ দিগজ্ঞানম.। 

চন্ত্রভানৌ বদেৎ প্রাচ্যাং জীবপ্তক্রে চ পণ্চিমে । উত্তরে 
ভৌমসৌম্যাভ্যাং শনিরাহৌ চ দক্ষিণে ॥ 

অথাক্ষরবর্গোপরি চিন্তাজ্ঞানম.। 
অবর্গে আত্মনশ্চিস্তা পরচিস্তা কবর্গকে। তথা চবর্গে বিজ্ঞেয়। 

টবর্গশ্চ চতুষ্পদে। চবর্গে পাদবহুলা অপদ!| তু কবর্গকে। তথ 
তবর্গে বিজয়া পবর্গে পাদসন্কুলাঃ। চতুষ্পদাঃ যবর্গেতু শবর্গে 
দবিপদাঃ ন্মৃতাঃ। দেবা অবর্গে বিজেয়াঃ কবর্গে মন্জাঃ ন্মুতাঃ। 

চবর্গে পক্ষিণে! জ্ঞয়াষ্টবর্গে তদ্বদেত্বহিঃ | নরান্তবর্গে বিজ্ঞেয়া 

বিজয়া অস্থরাঃ স্মুতাঃ। পবর্গে মন্জাশ্চৈৰ তখৈবচ শবর্গকে। 
অবর্গে ত্রাঙ্মণাঃ প্রোক্তাঃ কবর্গে ক্ষত্রিয়াঃ ম্মুতাঃ। বিশশ্চবর্গে 

বিজ্ঞেয়াঃ পবর্গে তদ্বদেদ্বহিঃ | শুড্রাঃ পবর্ণে জাতব্যাঃ শবর্গে 
বিশ এব চ। স্ত্রীচিস্তা চ অবর্গে স্তাৎ কবর্গে পুরুষোত্তমঃ। 
নপুংসকশ্চবর্গে স্তা্রবর্গে তথ্বদেত্বহিঃ ॥ 

অস্থিন্ বর্ষে সুখং র্রেশাদিকং বাকিং ভবিষ্যতি? ইতি 
প্রশ্নে বর্যফলম্ ॥ 

তিথিবারক্ষযোগানাং যুতিঃ সংবৎসরান্থিতা! । প্রক্ননামাক্ষরৈ- 
ধক্তা ত্রিহতা শেষকে ফলম্। একেন ক্লেশঃ, সমভবনং দ্বাত্যাং, 
তৃতীয়ে স্ুখম্, ইতি বর্ষফলম্ ॥ 

অথ রাজকপাচিন্ত। ৷ 

প্রশ্নবর্ণে। গু গৈরন্তাৎ ঘটিভিযুক্ত বহ্িম্ৃৎ | একেন স্বল্লমানঃ 
স্তাৎ দ্বাত্যাং মানাধিকং ভবেৎ। ত্রিভিঃ শেষে ন মানঃ স্তাদিত্যে- 
তৎ প্রশ্নলক্ষণম্ ॥ 

অথ স্বরাজ্য প্রাপ্তিলক্ষণং। 

স্ববর্ণাঃ ত্রিগুণাঃ কার্ধ্য।ঃ বস্তবর্ণেকরূপযুক্। দ্বিহীনং শেষকে 
জ্রয়াৎ একে প্রাপ্ত্যন্তথা! সমে ॥ 

, জথ রোগিগাৎ রোগাদিপ্রশ্বঃ | 

তিথিনাড়ীমাযোগো! দ্বাভ্যাং গুণিতবেদযুক | বক্িভির্ভা- 
জিতে শেষং ফলং তশ্ত প্রকীর্তিতম্। একেন বেদনাভাবঃ শিরো- 
রোগী দ্বিশেষকে । শুনেন নিধনং জ্ঞেয়ং শেষতঃ সর্বদ] বুধৈঃ ॥ 

ভ্রব্প্রাপ্তিপ্রশ্নঃ। 
ঘটিক রামগ্ুণিতা তত্বর্ণমিশ্রিতা শরৈঃ | বেদৈর্বিহত্য 

শেষে চ বিষমে প্রাপ্ডিঃ নান্তথ| | 

অয়কন্থয দ্রব্যপ্রার্তির্বা ন। 

প্রাপ্ির্ষির্জানীয়াৎ একশেষে দ্বিকে নহি । ত্রিশেষে চিরকারেন 
অবযঞী্ি্ভবিষ্যতি ] 

সন্ধিপ্রার্তিঃ। 
ঘটভিস্তিিসংযুক ব্রিভির্ভাগং সমাহরেৎ। একশেষে 

ভবেৎ সন্ধিদ্বিশেষে বহুষত্বতঃ | তরিশেষে নৈব সন্ধি: াখণতৎ 
প্রশ্নন্ত লক্ষণম্ ॥ 

সন্তানচিন্তা। ৷ 
চতুগডণাতিথিশ্চৈকমিশ্রিত! বারযৌগকৈঃ। স্বাভ্যাং ভাগেন 

যৎ লব্ধং ত্রিস্ষং বেদহৃতঞ্চ যৎ। একশেষে বিলম্বেন দ্বিশেষে 

নৈব সম্ভবঃ | অচিরেণৈব কাঁলেন ব্রিচতুঃশেষকে বদেৎ ॥ 
অস্তা গর্ভোইস্তি বা ন ইতি প্রশ্নে । 
বারঞ ব্রিগুণং কার্ষ্যং তিথিভিশ্চ হুসংযুতম্। দ্বাত্যাং হত 

যচ্ছেষং বিষমেতস্তি সমেইফলম্ ॥ 

অনচ্চ। ৰ 

্রশ্নবর্ণান্কে মাত্রান্কঘাতঃ (৭ গুণিতঃ) সপ্তাবশেষতঃ | বিষমে 
গর্ভসস্ত,তিঃ সমে নান্তি চ সংবদেত ॥ 

পুহস্রী প্রশ্নঃ 
প্রশ্নবর্ণাক্কমাত্রাঙ্কং তিথিবারক্ষ/ সংযুতম্। সপ্ভুক্তাঁবশেষেণ 

সমে স্ত্রী বিষমে পুমান, ॥ 

অধান্যৎ। 

তিথিবারক্ষযোগানাং যোগে! মানাক্ষরৈযুতঃ | ক্ষিতিলেন 
যুতশ্চাপি বন্ধিহৎ শেষজং ফলম্॥ একান্কেন ভবেৎ পুব্রো 
স্বাভ্যাং কম্তাং বিনিদ্দিশেৎ। ত্রিশেষে গর্তপাতঃ তাজাতির? 
সর্বদা] বুধৈঃ ॥ 

মমান্যস্য পুত বা? প্রশ্নে । 
যোগঃ পঞ্চগুণাঃ কার্য্যাঃ কার্যেণাপি নিযোজয়েং । রামৈ- 

রর্বিতক্তং যচ্ছেষমেকস্ত স্বভবোস্তবঃ। ্বাভ্যামন্তত্িজানীয়াং 
ত্রিশেষে বীধ্যয়োযুতিঃ ॥ 

দুরপ্রাপ্তি প্রশ্নঃ । 

রামৈগুণিববারস্ত নেবৈর্যোদ্রিত ব্রিস্বতা ৷ দূর্গ; গ্রান্তি- 
রেকশেষে দ্বিকে মঞ্ধিঃ ত্রিকে ন হি॥ 

পরচক্রাগষনচিন্তা | 
ঘটিকা গঞ্চভিগুণ্যা দিনকে বিশ্ব ১৩ সংযুতঃ। দ্বাভ্যাঁং ভাগে 

তু ষচ্ছেষং ফলং তন্ত বধাম্যহম্। একেন গমনং বিদ্যাং ্বাভ্যাং 
্রভোননাম গুণৈর্ধ্যাৎ স্ববর্ণন্িত্রিতং হরেখ। রাঁমৈঃ | টনবাগমো! জবেৎ ॥ 



প্রশ্নসারসংগ্রহঃ | ৩ 

অথামুকদেশে শক্ররাগমিষ্যতি বা ন। 

দেশনামক্ষযোর্যোগ একহীনস্ত্রিভির্ভজেৎ। এক শেষে তু 

ুদ্ধেন আগমিষ্যতি নিশ্চিতম্। পলায়ন* তৎসৈস্তস্ত দেশমুক্তি- 

দ্বিশেষকে। ভ্রিশেষকে তবেদ,৫খং যুন্ধঞ্চ সেনয়োর্শহৎ ॥ 

্বয়োরুদ্ধে কম্য জয় ইতি প্রশ্মে। 

উভয়োব্িগুণং নাম তৎকালশ্চ ত্রিনাড়ীযুক্। বহ্ধি হৃত্বা 
তু শেষং স্তাদধিকং জয়কন্তবেৎ। 

গামনপ্রশ্নঃ | 

তিথিবারক্রযোগানাং যোগো রামযুতন্তথা | দ্বিগুণ বহি- 
ভির্ডক্তিঃ শেষেণ ফলমাদিশেৎ ৷ একেন গমনং জরয়াৎ ঘ্ব।ভ্যাঞচ 

স্থিরতা ভবেৎ। শৃন্যেন চিরকালেন। ইতিগস্তব্যলক্ষণম্ । 

দুতশ্চলিতো! বা ন। 

তিথিশ্চ ত্রিগুণ। কার্ষ্যা পঞ্চযুক্ বারমিশ্রিতা। সপ্ততিও “ণিতা 

্বাভ্যাং ভক্তে শেষে ফলং বদেৎ। একেন চলিতো দূতঃ শৃন্ত- 

শেষে তু নিশ্চলঃ ॥ 

অথ দুতক্রিয়ানুমার্গং বর্ততে বা ন। 

রশ্নবরণস্কমাত্রাঙ্বযোগে দ্বাভ্যাঁং হতোইগ্রিযুক | বস্থভিশ্চ 

হরেন্তাগং শেষাঙ্কেন কলং বদেৎ। একেন সংস্থিতন্তত্র দ্বিতীয়ে 

মার্গমাশ্রিতঃ ৷ তৃতীয়ে চার্দমার্গেণ চতুর্থে গ্রামসন্নিধৌ | পঞ্চমে 

পুনরাবৃত্তিঃ ষষ্ঠে ব্যধিসমাকুলঃ। সপ্মে চ গৃহে জ্ঞেয়শ্চাষ্টমে 

চৌর যন্কুলঃ। | 
দুরস্থস্যাগরমননির্ণয়? ॥ 

গ্রভুম্বনীময়োরৈক্যং ছরিনিত্বং তুরগৈুতম্ পুনঃ ত্রিভি- 

ব্িতজ্যতে শেষং বহূর্ভিগুণিতং পুনঃ | ত্রিভিব্বিভক্তশেষাঙ্্ে 

ফলং ব্রয়াৎ গুভাগুভম্। একেন চিরকালেন দ্বিতীয়ে বহু-কালতঃ। 
শুম্যশেষে মহাদ্,৫খং বিনা দ্রব্যেণ মুঞ্চতি। 

ভ্রব্যচিস্তা ৷ 

নক্ষত্রং ভ্রিগুণং কার্ধ্যং তিথিশ্চ ত্রিহতং ফলম্। স্বল্পঃ সমো- 

ইধিকো জ্ঞে একছ্িত্রিভিঃ শেষকে। 

নফগ্রাপ্তিচিস্তা ৷ 

: প্রশ্থাক্ষরৈস্তিথিগুপ্যা তৎকালঘটিকা্থিতা। দ্বাভ্যাং ভুক্ত 

ত্বেকশেষে প্রাপ্তির্বাচ্যাংস্বরে নহি। | 

নষদ্রব্যস্তয স্থিতিস্থানজ্ঞানম. ৷ 
 বন্বক্ষরগুণো! যোগঃ ত্রিযুক্তা পঞ্চহত্তথ1!। একেন স্বগৃছে 

জয়ং দ্বিভীয়ে বহিরেবচ। তৃতীয়ে শয়নাগারে চতুর্ধে স্থানিস- 
ন্লিধৌ | পঞ্চমে চ বিনোদে চ হৃতং হেনৈৰ বুধ্যতাম্। 

দিগজ্ঞানম। 

পুর্ববাপরে চ পূর্বন্তাং দক্ষিণোত্তরে চোত্তরাম্, আগ্নিবায়,- 

দিশোর্দধ্যে মধ্যান্তাঞ্চের নির্দিশেৎ। রদ্ররাক্ষসয়োর্মধ্যে মধ্যা- 
স্তাঞ্চ বিশেষতঃ । তোয়োত্তরেচ দৃষ্টৌ চ স্থিতামুত্তরগাং বদেং। 
পূর্ববোত্তরে রদে চ্ৈব পূর্ববস্তাঞ্চবিচারণাম্ । 

মিথ্যাসত্যবার্তীজ্ঞীনম.। 

' বারক্যোগযোগঞ্চ তিথিত্ব। দেবযুক্ত্রিহ্বং। অষ্ুতিস্ত 
হরেস্তাগং শেষাঙ্কে ফলমাদিশেৎ | সধকেন তথা মিথ্যা দ্বি- 
শেষেংপি ত্রয়ো যদা । তদাদৌ সত্যতাং যাতি পশ্যান্িথ্যা 
ভবোস্তবঃ ॥ 

মৈত্রীচিন্তা । 
তিথিবারক্ষযোগস্ত্ব প্রভোনমন্ৃতন্ত্িভিঃ | যুক্তঃ স্যাং ভা- 

জিতে। দ্বাত্যামেকে মৈত্রী দ্বিকে নহি ॥ 

জীবনমৃত্যুজ্ঞানম.। 
উদয়াৎ ঘটিকা! ত্রিদ্ব। তিথিবারেণ সংঘুত1 | হুর্য্েণ বিভজে- 

দ্বীমান্ বিজ্ঞেয়ং মৃত্যুজীবনং | রাম ও বাণ ৫ রসা ৬ সিদ্ধি নন্দ৯ 
রুদ্রশ্চ ১১ জীবনম্। রূপ ১ অক্ষি২ বেদ৪ দ্বীপ৭ দিক্ ১০ 
সুর্য্যেণ ১২ জীবনং স্মৃতম্। 

রডিপ্রশ্নঃ। 
তৎকালঘটিকা! দ্বিপ্ল। ব্রিহবতৈকেন সত্বরাৎ। দ্বাভ্যাং কিঞ্চিং 

বিলম্বেন গ্রামদুরেইতিবৃষ্টিকং ॥ 

মিলনং ভাবি ন বা। 

ঘটিতিঃ ত্রিগুণা সৈক্যা৷ সপ্তুভিঃ সংযুতং পুনঃ | চতুর্ভির্ভাজি- 
তা তত্র শেবাঙ্কে ফলমাদিশেৎ | একশেষে চ মিলনং দ্বিশেষে 

গমনাস্তরে । ত্রিশেষে দর্শনাভাবঃ সমুদ্রে ৪ ক্লেশরুত্তবেৎ। 

কুত্র কেন প্রকারেণ দর্শনম.৷ 

তিধিবারক্ষ যোগানাং যোগে দ্বাত্যাং হতন্ত্িতিঃ । যুকো 

দ্বাদশভির্ভীজ্যা শেষেণ ফলমাদিশেৎ। হাম্তযুক্তঃ স্থিতে ভূম্যাং 
সুস্থাসনযুতো। জনঃ | তন্দুলাধুপচারৈশ্চ একশেষে তদা! ভবেং। 
ব্যায়ামেন যুতঃ স্বামী স্বল্পমানবসংযুতঃ। উদ্বেগবার্তাশ্রবণং 
দ্বিশেষে দর্শনং ফলম্। কুপিতঃ স্বাসনশ্থোংপি তাড়নে বুদ্ধি- 
সম্ভবঃ। পশ্চাৎ কাধ্যপ্রসঙ্গেন গমনঞ্চ ত্রিশেষকে | বেদশেষে চ 

ুপধঃ স্তাৎ জলেন করশুদ্ধতা। গঞ্শ্টোয সুন্প্তঃ সন্ উখিতে! 



৪ প্রশ্নসারসংগ্রহঠ | 

ভোজনং ততঃ ৬। স্ত্রীভৌগং বাবহারঞ্চ সপ্তশেষে বিনির্দিশেৎ । 

অষ্টশেষে ধরা ৃষ্টিঃ ধর্কার্যোযু তৎপরঃ। দশমে রাজসম্মানং রুদ্রে 
তৌন্গনমেব। চ দ্বাদশে ছুঃখিতো জেয়ঃ স্ত্রীভোগং কর্ত,মিচ্ছতি । 

কার্ধ্যস্য কালনির্ণয়ঃ | 

তিথিবারক্ষযোগন্ত তরিগ্রঃযড ভিরযুতস্তথা | অষ্টাভির্বিভজেং 
ভাগং শেষাঙ্কে ফলমাদিশেৎ। একেন পক্ষং দ্বিতয়েন মাসং খ্তৃঁ- 
স্ত্িভিঃ স্তাদয়নং চতুর্ভিঃ | দিবারাত্রি পঞ্চ অপি যাম ষষ্ঠকৈঃ 
ঘটিকাপলাদ্যানি সপ্তাষ্টকেন। ১ পক্ষ ২ মাস ও খতু ৪ অযন 
& দিবারাত্রি ৬ মাস ঘটিক| ৮ পলানি। 

প্রকারান্তরম, | 

অথানুভূতামবধিৎ ক্রিয়াং বক্ষ্যে সমাসতঃ | জ্ঞায়তে কার্য- 

কালোহত্র বিজ্ঞাতব্যঃ প্রমাণতঃ 1 অন্ধি ৪ পঞ্চ ৫ রসা ৬ সপ্ত ৭ 

নাগ ৮ নন্দ ৯ দিশঃ ১ শিবঃ ১১। অবর্গাদ্যষ্টকে লেখ্যা গণয়ে- 

চচক্রতঃ স্থধীঃ | প্রশ্নবর্ণাঙ্মমাত্রাঙ্কং বর্গমাজাঙ্কমান্্কম্। প্রশ্নব- 

াক্কমাত্রাঙ্কমেকীরুত্যান্ধি ভির্জেং | 

স্পউমাহ। 

প্রশ্নবরণন্ত শ্বরব্যগ্রনভেদেন খণিধনিচক্রবৎ অবর্গাদযাষ্টক- 
বর্গচক্রতঃ অস্কং গৃহীত্ব পুনঃ প্রশ্ বর্ণন্ত শ্বরব্যঞ্জনভেদেন যং 
তৎসংখ্যং গৃহীত্বা তছ্ভয়সংখ্যমেকীরুত্য চতুর্ভিহ্বরেৎ শেষেণ 
দিনপক্ষমীসহায়নাদিকং জ্ঞাতবাযং | যথা এক্শেষে দিনং 

প্রোকজং দবিশেষেপক্ষ ঈরিতঃ | শেষত্রয়েণ মান; স্তাৎশুন্যশেষে তু 
হায়নং | এবং যথা তথা বাচ্যা। বিশেষস্ত বদেদ্বধঃ| যদা বিশেষো 
বক্তব্যস্তদ! | দিনে দৃষ্টে চ যন্লন্ধং মূলে যৌজ্যাহস্বরাগ্সিভিঃ ৩০ | 
বিভজেদ্দিবস! বাচ্যা শেষতুল্যাত্র স্থরিভিঃ। লব্ধং মুলে পুন- 
ধোজ্যং বষ্টিভিবির্তজেত্ততঃ | শেষতুল্যাত্র ঘটিকা জেয়া স্থুরি 
বিচক্ষণৈ£। শুক্লুকষ্ক্রমেণৈব গণয়েং গুরুণুক্রতঃ| পক্ষে 
শরেন্দুভি ১৫ ভাগং মাসে দৃষ্টেইর্কভি ১২ ভরজেং | বর্ষে দৃষ্টে 
শতৈ ১০০ ভাগং শেষং পূর্বোক্তমেব চ। তদ। পূর্বোক্ত প্রশ্শীয় 
মূল সংখ্যায়াং দিনবোধকসংখ্যং সংযোজ্য ত্রিংশতা হরণেন শেষ- 

সংখ্যকতুল্যং দিনং বাচ্যং | হষ্টিভিঃ শেষেণ ঘটিকা বাচা! । 
পক্ষবোধকসংখাং সংচ্ষাজা দ্বাভ্যাং পক্ষে। বাচযঃ | পঞ্চদ্নশভি- 

ন্ডিথির্বাচ্যা | মাসন্ত সংখ্যাং সংযোজ্য দ্বাদশভির্মাসোবাচ্যাঃ | 

বর্যন্ত শতৈর্বর্ষং বাচ্যং ॥ 

কার্যযন্ত দিদ্ধযসিদ্ধিবিষয়ে | লন্ধং মূলে পুনর্যোজা ভজেদ্চ 
সপ্ততিবূধঃ | শেষতুল্যো কার্যাসিদ্িরিজেয়া বা নিশ্চয়ং। 
দিনজ্ঞাপক শেষলন্ধ মূলযোজিতসপ্তহত শেষপাঁপাপগ্রহবশাঁং 
সিদ্ধিরসিদ্ধিজ্ঞীতব্যা । এবং ঝ।লন্ত বিজ্ঞানং ময়! সম্যক্ গ্রকী- 
তিঁতম্। পরীক্ষিতায় শিষ্যায় দেয়ং বংসরবাসিনে | তেন ন 
খণ্ডিতা বাচ। দেবি সত্যং প্রবর্ততে। 

প্রশ্নসারসংগ্রহ2 | 

শ্রীগণেশ শ্রীগুক ও শঙ্করকে নমস্কার করিয়া দৈবজ্তা- 
দিশের হিতসাধনের নিমিত্ত প্রশ্নসংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিতেছি। সকল সময় প্রশ্ন করা কর্তব্য নে । বিশে- 
যত কুটিল ব্যক্তির প্রশ্ন গণনা করা অথব1 অপরাহ্থে বা 
রাত্রি কালে প্রশ্ন গণনা করা অনুচিত। যে ব্যক্তির 
তাদ্বশ বিশ্বাস নাই, তাছার প্রশ্ন গণনা করিয়া যদি 
অনিষ্ট ফল দৃউ হয়, তাহা হইলে তাহা ব্যক্ত করিবে না। 

যে ব্যক্তি ফল বা পুষ্প হস্তে লইয়! দৈবজ্ঞের নিকট 
প্রশ্ন করিবেন, তীহার প্রশ্নই গণনা করিয়া! বলিবে, এত- 
ভিম্ন গণন। সত্য হইবে না। প্রথমত প্রশ্নকর্তীর চিন্তা 
পরিজ্ঞাত হইয়া পশ্চাঁৎ প্রশ্ন বিচার করিবে। চিন্তার 
লক্ষণ এই যে; দি প্রশ্নকর্তার দৃঁটি আকাশে থাক, ভাহা 
হইলে জীবচিন্তা বিবেচনা করিতে হইবে । প্রশ্নকর্ত। 
্রশ্নকঝালে তুমির প্রতি দৃ্িপাত করিলে মুলচিন্তা 
স্থির করিবে। প্ররশ্নকালে সমদৃষ্তি হইলে ধাতুচিন্ত। 
নিত হুইবে। প্রশ্নকর্তা মন্তক স্পর্শ করিলে জীবচিন্তা, 
পাদস্পর্শ করিলে মুলচিন্তা এবং নাভিদেশ স্পর্শ করিলে 
ধাতুচিন্তা বিবেচনা করিবে । যদি কেহ প্রশ্নকালে মুখ 

বা ললাটদেশ স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহার জীবনিন্তা 
স্থির হইবে এবং এ জীবচিন্তা শুভফল হইবে। হ্থাদয়- 
উদর বা কটিদেশ স্পর্শ করিলে ধাতুচিস্তা স্থির করিবে, 
পরন্ত উহাতে মধ্যবিধ ফল হুইবে। যদি প্রশ্ীকর্ত 
প্রশ্ন কালে গুন্কদেশ উকদেশ বা! পৃষ্ঠভাগ স্পর্শ করে 



তাহা হইলে তাহার মূলচিন্ত। স্থির. হইবে, পরস্ত তাহাতে 

শুত ফল ঢুউ হইবে না। জানুস্পর্শে জীবচিন্তা, জঙ্ঘা 
স্পর্শে ধাতুচিন্তা এবং পাদম্পর্শে যুলচিন্তাও নিন্্রপিত 
হইয়া খাকে। 

, যদি প্রশ্নকর্তা পূর্বদিকে খাকিয়া প্রশ্ন করে, তাহা 
হইলে ধীতুচিস্তা যদি দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রশ্ন করে 
তাহা হইলে জীবচিস্তা! এবং যদি উত্তর দিকৃ হইতে গ্রশ্ন 

হয়, ভাহা হইলে মুলচিন্ত। স্থির করিবে। 

জীব ধাতু ও মুলজ্ঞান। | 

প্রশ্নবাক্যে যতগুলি অক্ষর আছে, তাঁছাকে দ্বিগুণ 

করিয়া তাহাতে এক যোগ করিবে। পরে উহ্নাকে ৩ 
তিন দ্বার! বিভক্ক'করিয়। অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বারা ফল স্থির 
করিবে । যদি এক অবশিষ্ট থাকে তাহ? হইলে জীব- 

চিন্তা, ঘদি দুই অবশিষ্ট থাকে, তাহ! হইলে ধাতুচিস্তা 
এবং যদি শুন্য অবশিষউ থাকে তাহা হইলে মুলচিন্তা 
নিরূপণ করিবে। 

| বর্ণ কথন। 

প্রশ্নকালে কোন্ তিথি কত প্রহর বেলা, কোন্ 

নক্ষত্র, কি বার, এই সমুদ্রায় অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া 

ভা! ৯নয় ভ্বারা বিভক্ত করিবে। যে অঙ্ক অবশিষ্ট 
থাকিবে, তাছ! দ্বার! বর্ণ নির্ণয় করিবে । ১ এক থাকিলে 

তাস্ত্ে বর্ণ, ছুই থাকিলে মুক্তার ম্যায় উজ্জ্বল বর্ণ, তিন 
থাকিলে শ্বেতযিশ্রিত রক্তবর্ণ, চারি থাকিলে দুর্বাদল 

সদৃশ শ্ঠামবর্ণ পাঁচ থাকিলে নুবর্ণবর্ণ, ছয় থাকিলে 
ঘুত্তণসদৃশ শুভ্বর্ণ। সাত থাকিলে শ্টামবর্ণ, আট থাকিলে 
ঈষৎ রক্তাক্ত নীলঙ্খেতবর্ণ, শুনা খাকিলে নীলরক্তবর্ণ 
নিরূপণ করিবে $. 

কার্য্যের শুভাগত গণনা । ূ 

 প্র্মাক্ষরকে ছয় গুগ করিয়া তাহাতে আট যোগ 
পূর্বক নয় দ্বারা বিভক্ত করিবে। পরে যে অঙ্ক অব- 

শিষ্ট থাকিবে তাহা দ্বারা ভাৎকালিক গ্রহ নির্ণয় করিয়া 
ফল বলিবে। "(এক থাকিলে র্যা, ছুই থাকিলে, সোঘ, ! 

প্রশ্নসারসংগ্রহ। € 

ভিন থাকিলে মঙ্গল, চারি থাকিলে বুধ, পচ গুকিলে 
ছল্পতি, ছয় থাকিলে শুক্র, সাত -থাকিলে শনি, আট 

১ গল্তাল্নাগনজলগ | 
ভাৎকালিক গ্রহ কুর্ধ্য হইলে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় 

না, মোম হুইলে সিদ্ধ হয়। যদি তখনকার গ্রহ মঙ্গল 

হর, তাহা হইলে মৃত্যু হইবে, যদি বুধ বৃহল্পতি বা শুক্র 

হন, তাহা হুইলে শুভ হয়। শনি রানু বা! কেতু হইলে 
কার্ধ্য সিদ্ধ হয় না। 

- সময় জ্ঞান। 

সূর্য্য তাংকালিক গ্রহ হইলে এক মাসে, সোম হইলে 
বিংশতি দিনে, মঙ্গল হইলে চারি মাসে, বুধ হইলে সাত 

দিনে, বছুস্পতি হইলে একবিংশতি দিনে, শুক্র হইলে 

বিংশতি দিনে? শনি রান বা কেতু হইলে এক বৎসরে 

ফল দৃষট হইবে । 

তাৎকালিক গ্রন্থ দ্বারা ধাত্বাদি নিরূপণ । 

পূর্বোক্ত তাৎকালিক গ্রহ দ্বারা ধাতু মুলাদি নির- 
পণ হুইবে। চন্দ্র, শুক্র বা রছম্পতি তাৎকালিক গ্রহ 

হইলে জীবচিন্তা স্থির করিবে । মঙ্গল, বুধ বা কেতু 

ভাৎকালিক গ্রহ হইলে ধাতুচিন্তা নিরূপিত হইবে । হৃর্য্য, 
রান্থ বা কেতু তখনকার গ্রহ হইলে মুলচিন্ত স্থির করিবে । 

গ্রহ দ্বারা বর্ণ কথন। 

তাংকালিক গ্রহ হুর্ধ্য হইলে রক্তশ্ঠামবর্ণ। মোম 
হইলে গৌরবর্ণ, ষঙ্গল হইলে রক্তগোরবর্ণ, বুধ হইলে 
দুর্ব্ধবাদল সন্ৃশ শ্ট্ামবর্ণ, ব্লহস্পতি হইলে গৌঁরবর্ণ, শুক্র 
হইলে শুরুবর্ণ” শনি হইলে কষঃবর্ণ, রাহ ও কেতু হইলে 
আকাশের ন্যায় বর্ণ নির্ণয় করিবে। 

ধাতুজ্ঞান। 
তাৎকালিক গ্রহ শুক্র বা চক্র হইলে টি 

হইলে নুবর্ণ, বুল্পতি হইলে রত্বযুক্ত সুবর্ণ, হুর্গ্য হইলে 

মেক্তিক, মঙ্গল হইলে তাজ, শনি হইলে লৌহ, রাহ 

হইলে লোঁহ, কেতু হইলে মিশ্র ধাতু নির্ণয় করিবে। 
মূল ও পত্র পুর্পাদি নিরূপণ । 

ভাংকার্ট লক গ্রহ চন্দ্র বা শুক্র হইলে গুলা ও বন্সী, 
১৫৭, 
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বুধ হইলে লতা ওঁ কন্দ, বৃহুষ্পতি হইলে প্র, নুর প্রশ্ন সময়ের তিখিঃ বার, নক্ষত্র, ফোখ এবং ঠতবাদি টা 

হইলে কল, শনি মঙ্গল ব! দ্লান্থ হইলে মুল, কেতু হইলে 
পুষ্প নির্দেশ করিবে। 

্ ঘ্বিপদাদি বিজ্ঞান। 
_ তাৎকালিক গ্রহ ব্লুল্পতি বাশুক্র হইলে ঘবিপদ, 

মঙ্গল বা কুর্ণ্য হইলে চতুষ্পদ, বুধ বা শনি হইলে পক্ষী, 
চন্দ্র বা রাস্থ হইলে সরীহ্যাপ স্থির করিবে। 

দিগজ্ঞান। 

ভাৎকালিক গ্রহ চন্দ্র বা নুর্ধ্য হইলে পুর্ব দিক, 
বছস্পতি বা শুক্র হইলে পশ্চিম দিক্, মঙ্গল বা বুধ হইলে 
উত্তর দিক্ এবং শনি, রান্থ বা কেতু হইলে দক্ষিণ দিক 
স্থির হইবে । 

বর্ণ দারা চিন্তা! জ্ঞান। 

প্রশ্নের আদ্যবর্ণ অবর্গ হইলে আত্মচিন্তা, কবর্গ হইলে 
পরচিন্তা ও অপদ জীবচিস্তাঃ চবর্গ হইলে পরচিন্তা, ও 
বন্থপদ জীব চিন্তা» টবর্গ হইলে চতুক্পদ জীবচিন্তাঃ তবর্গে 

পাদহীন জীবচিন্তা, পবর্গে পাদসন্কুল জীবচিন্তাঃ ববর্গে 
চতুক্পদ জীব চিন্তা এবং শবর্গে দ্বিপদ জীবচিন্তা স্থির 
করিবে। 

প্রশ্নের আদ্যবর্ণ অবর্গ হইলে দেবচিন্তা, কবর্গে 
মনুষ্যচিন্তা, চবর্গে পক্ষিচিন্তা, টবর্গেও পক্ষিচিন্তা, তবর্গে 
মনুষ্যচিন্তা, পবর্গে এ মন্তুয্চিন্তাঃ যবর্গে অস্ুরচিন্ত1, শব- 
গেঁও মনুষ্যচিন্ত। স্থির করিবে । 

অবর্গে ব্রান্ধণ চিন্তা, কবর্গে ক্ষত্রিয় চিন্তা, চবর্গে 
বৈশ্য চিন্তাঃ পবর্গেও বৈশ্য চিন্তা, যবর্গে শুদ্র চিন্তা 
এবং শবর্গে বৈশ্য চিন্তা স্থির করিবে। 

অবর্গে তরী চিন্তা, কবর্গে পুরুষ শ্রেষ্ঠ চিন্তা, যবর্গে 
নপুংসক চিন্ত) এবং তবর্গেও এ নপুৎসক চিন্তা স্থির 
করিবে। | 

বর্ষকল। 
এই বৎসর সুখ বা ক্রেশাদি কি হইবে, এইরপ প্রশ্ন 

হইলে যেরপে প্রশ্নকল গণনা করিতে হয়, তাহ! 

প্রদর্শিত হইতেছে । ৰ 

বংসর, * এতৎসমুদ্রায় যোগ করিয়া তাহাতে প্রশ্মাক্ষর 

ও প্রশ্নবক্ভার নামাক্ষর যোগ করিবে । পরে তাহাকে 

তিন দ্বার! ভাগ করিয়া যদি ভাগীশেষ এক থাকে তাছা 
হইলে ক্লেশ হইবে, ছুই থাকিলে নুখ দুঃখ লমান হইবে, : 
তিন বা! শুন্য থাকিলে সুখ হইবে, স্থির করিবে। . 

রাজকপা চিন্তা ॥ 

প্রশ্নীক্ষর-সন্ত্যাকে তিন দ্বারা গুণ করিবে। পরে 

প্রশ্ন সময়ে যত দণ্ড বেলা হুইয়াছে, তাহা উহ্থাতে যোগা 

করিয়! তিন ছার! বিভক্ত করিবে । যদি ভাগশেষ এক 

থাকে তাহ! হইলে অপ্প সম্মান লাভ হুইবে, ছুই থাকিলে . 

অধিক সম্মান হইবে, তিন থাকিলে মানহানি হইবে । 

স্বরাজ্য প্রাপ্তিচিন্তা 

প্রশ্নকর্তীর নামের অক্ষর গুলি তিন গুণ করিয়! 

তাহাতে কোন বস্তর নামের অক্ষর ও প্রশ্নীক্ষর এবং এক 

যোগ করিবে। পরে উ্ধীকে ছুই দ্বারা বিভক্ত করিয়া 
যদি ভাঙবশেষ এক থাকে তাহা হইলে রাজ্য প্রাপ্তি হইবে, 
চুই বা শুন্য থাকিলে প্রাপ্তি হইবে না। 

রোগীর রোগাদিবিষয়ক প্রশ্ন । 

প্রশ্নকালে যে তিথি হইবে, যত দণ্ড বেলা হইবে, 
এই উভয়ের যোগ করিয়া ছুই দ্বারা গুণ করিবে । পরে 
তাহাতে চারি যোগ করিয়া তিন দ্বারা বিভাগ করিবে । 

ভাগশেষ যদি এক থাকে তাহা হইলে শীত রোগশান্তি 

হইবে, ছুই থাকিলে, পড়ায় সাভিশয় কষ পাইবে, 

তিন বা শুন্য থাকিলে মৃত্যু হইবে । + 
_ পাটা টা কীট 

* বর্ণস্বরোদয়ে প্রভবাদি ৬* বৎসর নিয়পিত হইয়াছে । 

1 এস্বলে কেহ কেহ এরপ অর্থ করেন, যে প্রশ্ন কালের 

তিথি ও দণ্ড যোগ করিয়া! তাহাতে দ্বিগুণিত বেদ যোগ করিবে, 
পরে তিন দ্বারা বিভাগ করিয়া বদি ভাগশেষ এক থাকে তাহা! 
হইলে ক্লেশাভাব, ছুই থাকিলে শিরোরোগ, শূন্য থাকিলে মৃত্যু. 
হইবে। 
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অব্যপ্রাপ্তি প্রশ্ন । ূ 
... প্রস্কণ্কে তিন গুণ করিয়া তাহাতে প্রশ্নবর্ণ ও 
প্রখচ যোগী করিবে। পরে তাহাকে চারি দ্বারা বিভাগ 

করিয়া বদি ভাগশেষ এক বা তিন থাকে তাহা হইলে 
্রব্যপ্রাপ্তি হইবে, বদ্দি ছুই বা শুন্য থাকে তাহা হইলে 
প্রাপ্ত হয়! যাইবে ন!। 

অমুকের অমুকদ্রব্য পাওয়া! যাইবে কিনা? এইরূপ 

প্রশ্ন হইলে বাছার দ্রব্য প্রাপ্তিবিষয়ক প্রশ্ন হইবে, 
তাছার নামাক্ষর তিন গণ করিয়া! তাহাতে নিজ নামা 

ক্ষর সন্ত্যা যোগ করিবে। পরে এ অঙ্ক তিন 

দ্বারা বিডক্ত করিয়া বদি ভাখীশেষ এক থাকে, তাহা 
হইলে দ্রব্য প্রাপ্তি হইবে? দুই থাকিলে প্রাপ্ত হওয়া 
যাইবে না তিন বা শুন্য থাকিলে বন্থকাল পরে প্রাপ্ত 

হওয়া! যাইবে । 
সন্ধি প্রশ্ন। 

প্রশ্নদণ্ডের সহিত প্রশ্ন কালের তিথির যোগ করিয়া 

তিন দ্বারা বিভাগ করিতে । যদি ভাগশেষ এক থাকে, 

তাহা হইলে সন্ধি হইবে, দুই থাকিলে বন্ধযত্বে সন্ধি 

হইবে, শুনা থাকিলে সঙ্গি হইবে না। 

| সম্ভানচিন্তা ৷ 
প্রপ্নরতিথিকে চারি গুণ করিয়৷ তাহাতে এক যোগ 

করিবে । পরে তাছাতে বারও যোগ মিশ্রিত করিয়া 

চুই দ্বার! ভাগ দিয়! যাহা ভাগফল লাভ হইবে, তাহাকে 

তিন গুণ করিয়া চারি দ্বারা ভাগ দিতে ছইবে। যর্দি 

এক অবশিষ থাকে তাহা হইলে বিলম্বে সন্তান হইবে, 

চুই শেষ থাকিলে সন্তান হইবে না, যি তিন ব৷ শুন্য 

শেষ থাকে তাহ! হইলে অবিলম্বে সম্ভান হইবে, গণনা 

করিয়৷ বলিয়। দিবে ॥ ৯ 

1এস্থলে চতুণ্ড গা, তিথিশ্চৈব মিশ্রিত লে ৷ এরূপ 
পাঠ ধরিয়! কেহ কেহ এইক্পপ অর্থ করেন যে, প্রশ্ন মময়ের তিথিকে 
চারি গুণ করিয়। তাহাতে বার ও যোগ মিশ্রিত করিবে । পরে 
উহাকে ছই দ্বার বিভক্ত করিয়া ভাগফলকে তিন মা 
চারি দ্বার বিভক্ত করিবে । ভাগশেষ এক থাকিলে বিলদ্বে, 
সপ থাকিলে শীত্ত্র সন্তান হইবে । ছুই থাকিলে সন্তান 

না। 

গার্ড পরীক্ষা । 

ইহার গর্ভ হইয়াছে কি না, এন্প প্রশ্ন হইলে প্রশ্থ- 
বারকে তিন গুণ করিয়। ভাহাতে প্রশ্নকালীনতিথি যোগ 

করিবে। পরে তাহাকে ছুই বারা বিভাগ করিয়। যদি 

ভাগশেষ এক থাকে তাহা হইলে গর্ভবতী হইয়াছে, 
যদি শুন্য থাকে তাহা হইলে গর্ভ হয় নাই, স্থির করিবে । 

অন্যপ্রকার গর্ভ প্রশ্ন । 

প্রশ্নের বর্ণাঙ্কের সহিত মাত্রাঙ্কের গুণ করিবে । 

পরে তাহাকে সাত দিয়া ভাগ করিলে যদি ভাগশেষ 

১৩৫০ অবশিষ্ট থাকে তাহা হুইলে গর্ভ হুইয়াছে। 
যদি ২৪:৬ ভাগশেষ থাকে তাহ! হইলে গর্ড হয় নাই, 
বলিবে। 

| পুত্রকন্যাবিষক প্রশ্থ । 

প্রশ্নবর্ণান্ক, প্রশ্থ্মাত্রাঙ্ক, তিথি, বার, নক্ষত্র এই সমু. 

দায়ের যৌগ করিয়া সাত ছার! বিভাগ করিবে । যদি 

ভাগশেষ ১/৩।৫।৭ থাকে তাহ! হইলে পুত্রসন্তান হইবে। 

যদি অবশিষ্ট ২৪৬ থাকে, তাহা হইলে কন্যাসন্তান 
জন্মিবে, বলিয়া দিবে। 

অন্য প্রকার সম্তানপরীক্ষা। 

তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ, গর্ভিণীর নামাক্ষর এবং 

তিন এতৎসম্ুদরায় সম্টি করিয়া! যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে 

তিন দ্বারা বিভাগ করিতে হইবে । যদি ভাগশেষ এক 

থাকে তাহা হইলে পুত্র হইবে, দুই থাকিলে কন্যা হইবে, 

তিন বা শুন্য থাকিলে গর্ভপাত হইবে । 

জারজ পরীক্ষা । 

এইটী আমার সন্তান বা অন্যের সন্তান? এইরূপ 
প্রশ্ন হইলে যোগকে পাণচ গুণ করিয়া ভাহাতে চে 
যোগ করিবে । পরে উহ] ভিন দ্বারা বিভক্ত করিয়া! বদি 
ডাগশেষ এক থাকে তাহা হইলে আত্ুজ অর্থাৎ আপ- 
নার সন্তান, ছুই থাকিলে অন্যজ অর্থাৎ অন্য পুকষ কর্তৃক 
উৎপাদিত হইয়াছে, তিন বা শুন থাকিলে উভয়ের 
বীর্ম/ যোগে জন্ম হইয়াছে, ক্ষান্ত কুরিবে। 
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ছর্গপ্রাপ্তি প্রশ্ন । 

 প্রাশ্নবারকে তিন দ্বারা গণ করিয়! তাহাতে ছুই যোগ 
করিয়া তিন দ্বারা বিভক্ত করিবে। হি ভ্ভাখীশেষ এক 
থাকে তাহা হইলে চু্গপ্রীপ্তি হইবে? ছুই থাকিলে সন্ধি 
হইবে, তিন বা শুন্য খীকিলে চূর্ণ লাভ হুইয় উঠিবে না। 

পররাজ্য আক্রমণের প্রশ্ন । 

যত দণ্ডের সময় প্রশ্ন ছইবে, তাহাকে পাঁচ দ্বারা 
গুণ করিয়! তাহাতে প্রশ্ববার প্রশ্শনক্ষতর ও ১৩ যোগ 

করিবে । পরে এ অঙ্কপিশুকে ছুই দ্বার বিভাগ করিরা 
যদি ভাগশেষ এক থাকে তাহা হুইলে যুদ্ধসাত্রা করিতে 

পরামর্শ দিবে, শুন্য থাকিলে যুদ্ধধাত্রায় নিষেধ করিবে । 
কারণ তাহাতে গমন করিলে আর ফিরিয়া আমিতে 

পারিবে না। 
বিপক্ষাগমন পরীক্ষা । 

অমুক দেশে শক্র আসিবে কি না? এইরূপ প্রশ্ন 
হইলে, দেশের নাগাক্ষরঃ এবং প্রশ্ন নক্ষত্র যোগ করিয়! 

তাহা হইতে এক হীন করিবে। পরে এ অঙ্ককে তিন 

দ্বারা বিভক্ত করিয়া যদি এক অবশিষ্ট থাকে তাহা 

হইলে বিপক্ষ সৈন্য যুদ্ধ করিয়া দেশ অধিকার করিবে, 
বদি দুই অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে বিপক্ষসৈন্যগণ 

পলায়ন করিবে ও দেশ মুক্ত হইবে । বদি শূন্য বা তিন 
অবশিষ্ট থাকে, তা হইলে উভয় সৈন্যের তুমুল সংগ্রাম 
হইবে, এবং প্রজাগণ মহাীকফ্টে পতিত হুইবে। 

জয়পরাজয় পরীক্ষা । 

উভয়ের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কোন্ পক্ষের জয় 
হইবে? এরপ প্রগ্ন হইলে ঢুই জনের নাম ছুই স্থানে 

'কাখিয়। তিন গুণ করিবে। পরে উভয় ত্রিপিত নামে 

্রশ্নদণ্ড ও তিন দণ্ড যোগ করিযা যে দুইটী অঙ্ক হইবে, 
ভাঙা! তিন দ্বারা বিভক্ত করিবে । ধাছার ভাগশেষ 

অধিক হইবে; তিনিই জয়লাভ করিবেন । 

, দীমন পরীক্ষা । 
কোন ব্যক্তি গমন করিবে কি না? এরপ প্রশ্ন 

হইলে) ভিথি, বার নক্ষঞ্জ যোগ এবং তিন, এতৎ- 

সম্ুদায়ের যোগ করিয়া তাহাকে বিণ করিবে। পরে 

তাহাকে তিন স্বারা বিভক্ত করিয়া যাহা ভাগশেষ 
থাকিবে, ভাহা দ্বারা কল বলিবে। ভাঙগীশেষ এক 
থাকিলে গমন করিবে, ছুই থাকিলে গমন করিবে না, 

শুন্য থাকিলে অনেক বিলম্বে গমন করিবে । 
দুতগীমন পরীক্ষা । 

দ্ুত গমন করিল কি না? এরপ প্রশ্ন হইলে তিথিকে 

তিন গুণ করিয়া তাহাতে পাঁচ ও বার যোগ করিবে। 
পরে তাহাকে পুনর্বার সপ্ুগুণ করিয়! ঢুই দ্বারা বিভাগ 
করিবে । যদি ভাগ্গশশেষ এক থাকে তাহা হইলে দুভ 
যাত্রা করিয়াছে, ছুই থাকিলে স্থির হইয়! আছে। 

: ছুঁতকার্্য পরীক্ষা । 

প্রশ্নবর্ণাঙহ্ক ও ওক্সাত্রাঙ্ক যোগ করিয়া ছুই দ্বারা 

বিভক্ত করিয়া! ভাহাতে তিন যোগ করিবে। পরে তাহ! আট 
দ্বারা ভাগ করিয়া যদি ভাগশেষ এক থাকে তাহা! হইলে 

দূত সেই স্থানেই আছে, যদি দুই থাকে তাহা হইলে 
দূত আসিবার জন্য বাক্া করিয়াছে, যদ্দি তিন থাকে 
ডাহা হইলে অর্্বপথে আসিয়াছে, যদি চারি থাকে তাহা! 

হইলে গ্রামের নিকটে আসিয়াছে, বদি পাঁচ থাকে তাছা 
হইলে কোন কারণবশত ফিরিয়া আসিতেছে, যদি ছয় 

থাকে তাহা হইলে দুতের পীড়া হইয়াছে, যদি সাত 
থাকে ভাহা হইলে দুত গৃহে আছে, যদি শুন্য থাকে 
তাহা হইলে দূত দন হস্তে পতিত হইয়াছে, নির্ণয় 

করিবে। 

দুরস্থিত ব্যক্তির আগমন পরীক্ষা । 

প্রশ্নকর্তার নাম ও দুরস্থিত ব্যক্তির নাম উভয়ের বর্ণ- 
সন্ত্যা! যো করিয়া ভাহাকে দ্বিগুণ করিবে। পরে 
ভাহাতে লাভ যোগ করিয়া তিন দ্বারা বিভাগ করিষে। 
ভাগশেষ বাহা থাকিবে তাহাকে আটগুণ করিয় পুনর্ধার 
তিন,ন্বারা ভাগ করিবে। যদি ভাগশেষ এক থাকে 

তাহা হইলে অতি শীত আগমন করিবে, যদি ঢুই থাকে 
তাহা হইলে বনবিলম্বে আলিবে, বদি তিন বা চন্য থাকে 
তাহ! হইলে মহাককে পড়িয়াছে, কিছু টাকা মা হইলে 
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আসিতে পারিবে না এইন্ূপগণনাপূর্বক স্থির করিয়! দিবে। 

দ্রব্যষিন্তা। 

“ প্রশ্ন নক্ষত্রকে তিন গুণ করিয়া তাহাতে প্রশ্নতিখি 

যোগ করিবে । পরে তাঙ্নাকে তিন দ্বার বিভাগ করিয়। 

বদি ভাঁগশেষ এক থাকে, তাহা হইলে অপ্প টাকা, 
হই থাক্ষিলে নিতান্ত কম নহে, নিতান্ত অধিকও নহে, 

শুন্য থার্টকিলে অধিক টাকা আবশ্যক স্থির রিয়া দিবে । 
নষদ্রব্য চিন্তু। ৷ 

প্রশ্নীক্ষর সঞ্থ্য। দ্বার! প্রশ্নতিখি সংখ্যাকে গুণ করিয়া 

তাহার সহিত প্রশ্নদণ্ড যোগ করিবে । পরে তাহাকে ছুই 

ভ্বারা ভাগ করিয়! ভাগশেষ যদি এক থাকে, স্তাহ। হইলে 

নধত্্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, যদ্দি শুন্য থাকে, তাহ 
হইলে পাওয়৷ গাইবে নাঃ যলিয়। দিবে । 

. নইদ্রব্যের স্থিতিম্থান নিরূপণ । 

গণক, জিজ্ঞাম্থু ব্যক্তিকে কোন বস্তুর নাম গ্রহণ 

করিতে বলিবেন। এ বস্তুর নামে যে কএকটি অক্ষর 

থাকিবে, তাহাদের পরস্পর গুণ করিয়া যে একটা যোগাঙ্ক 

হইবে, তাহাতে ভিন যোগ করিয়া পাচ দ্বারা ভাগ দিবে। 

যদি ভাগীশেষ এক থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তু শ্ব- 

গুছেই আছে, ছুই থাকিলে গৃহে নাই স্থানান্তরে আছে, 

তিন থাকিলে শয়নাগীরে আছে, চারি থাকিলে বাঁটীর 
নিকটেই আছে, পাচ থাকিলে আমোদপ্রমোদ স্থানে 
কোন গ্রমোদসহ্থায় বাক্তি কর্তৃক হৃত হুইয়াছে, বিবে- 
চন! করিবে। 

উদাহরণ বথা, গোলাপ ফুলের নাম গ্রহণ করিলে 

গাও ১৩ল ৩ আ২পঠ১ ইহাদের পরষ্পর গুণ করিয়া 

২৩৪ ইহাকে ৫ দ্বারা ভাগ দিয়া ভাগশেষ ৪ থাকে। 

এস্থলে গণক এইরূপ উত্তর করিবেন যে, নউদ্রেব্য বাটীর 
নিকটেই আছে, অনুসন্ধান কর। 

নইদ্রব্য কোন্ দিকে আছে তাহা৷ নিরূপণ । 
যদি গ্রশ্মকর্তা পুর্ব দ্দিকে ও পশ্চিম দিকে দৃ্টিপা 

"করেন, তাহা। হইলে নফদ্রব্য পূর্বদিকে আছে, বলিবে। 
যদি প্রীকর্তা দর্ষিণ দিকে ও উত্তর দিকে ঢৃ্তি করেন, 

তাহা হইলে এ নফদ্রব্য উর দিকে আছে, স্থির করিবে । 
যি প্রশ্নকর্তা আম্মিকোণের ও বায়.কোণের মধ্যে দৃষ্টি 
পাত করেন, তাহ! হইলে নষ্ট এ মধ্যস্থলে আছে, 

বলিবে। প্রশ্নকালে যদি ঈশান কোণে ও নৈর্থত কোণের 
মধ্যে দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে নইবন্ত এ ঈশান 
কোণ ও নৈখ/ত কোণের মধ্যে আছে, বলিয়া দিবে । 

যদি প্রাশ্নকর্তী পশ্চিম ও উত্তর দিকে দুর্চিপাত করে, তাহ 
হইলে, নউদ্রব্য উত্তর দিকে আছে বলিবে। যদি 

প্রশ্নকর্তা পূর্ব দিকে উত্তর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ভাহ! 
হইলে গণক বলিয়৷ দিবে যে, নইবস্ত পূর্ব দিকে আছে। 

এই বার্তা সত্য বা মিথ্যা জানিবার উপায় । 

্রশ্নকীলীন বার নক্ষত্র যোগ এই সমুদয় একত্র 
করিয়া তাহাকে তাংকালিক তিথি দ্বারা গুণ করিবে । 

পরে তাহাতে ৩৩ যোগ করিয়। যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে 

তিন দ্বারা বিভক্ত করিবে । এ ভাগ দ্বারা যে অঙ্ক লব্ধ 

হইবে, তাহাকে আট দ্বারা বিভক্র করিয়৷ যাহা অবশিকউ 

থাকিবে, তাহ! দ্বারা ফল বলির দিবে। যদি ৭১২ সাত 

এক বা দুই অবশিষ্ট থাকে তাহা! হইলে নেই সংবাদ বা 

জনরব মিথ্যা বিবেচনা করিবে । যদি তিন অবশেষ 

থাঁকে, তাহা হইলে সেই সংবাদ প্রথম সত্য হইয়া পশ্চাং 

মিথ্যা হইবে । গণক স্বীয় যুক্তি দ্বারা বলিয়া দিবেন যে, 
যদি 88৬।০ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে প্রবাঞ্ধ সত্য 

হইবে, বলিয়। দিবে । 

মিত্রতা হইবে কি না! জানিবার উপায়। 
গ্রশ্নকালীন তিথি বার নক্ষত্র যোগ এই সমুদায়ের 

যোগ করিয়া যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে প্রতুর নামাক্ষর 
সপ্ত্য। দ্বারা বিভক্ত করিবে । পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, 

তাহাতে তিন যোগ করিবে । পরে তাহা ছুই. দ্বারা 

বিভক্ত করিবে । যদি ভাগশেষ এক থাকে তাছা৷ হইলে 
মিত্রতা হইবে, ছুই বা শুন্য থাকিলে মিত্রতা হইবে না। 

জীব নমৃত্যুগণনা। 

সুর্ধেযোদয় অবধি যত দণ্ড বেলা 1হইয়াছে, তাহাকে 

তিন দ্বারা গুণ করিবে । পরে ৪ সহিত তিথি ও 



১৩ 

বার যোগী করিতে হইবে। তংপরে এ অঙ্ককে বারো 
দ্বারা বিভক্ত করিয়া জীবন মরণ অবগত হইতে পারিবে। 

. বদি ৩৫।৬1৮৯১১ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে বাচিবে। 
বদি ১২1৪।৭১০।১২ অবশিষ থাকে, তাহা হইলে বাঁচিবে 
না, বলিয়া দিবে। 

রষ্টিবিষয়ক প্রশ্ন । 

বি হইবে কিনা? এরপ প্রশ্ন হইলে সেই প্রশ্ন- 

কালে বত দণ্ড বেল হইয়াছে, তাহাকে দিগুণ করিয়া 

তিন দ্বারা বিভাগ করিবে । যদ্দি 'এক অবশিষ্ট থাকে 
তাহা হইলে শীজে বৃষ্টি হইবে । যদি ঢুই অবশিষ্ট থাকে, 

তাহা হইলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে বডি হইবে এবং গ্রাম 
হইতে দূরে অভি র্টি হইবে। এই স্থলে গণক নিজ 
বুদ্ধি বলে অনুভব করিয়া! লইবেন যে যদি শুন্যঃ বা তিন 

অবশ্শি্ থাকে তাহা হইলে টি হইবে না। 

মিলন বিষয়ক প্রশ্ন । 

প্রশ্্রকালে যত দণ্ড বেলা হুইয়াছেঃ তাহাকে তিন 

গুণ করিয়া তাহাতে এক যোগ করিবে । পরে উহার 

_ সহিত পুনর্বার সাত যোগ করিবে। পরে এ অঙ্কাকে চারি 

দ্বারা ভাগ দিয়া যাহা! অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা ফল 

বলিয়! দিবে । যদি এক শেষ থাকে তাহা হইলে মিলন 

হইবে । যদি দুই শেষ থাকে, তা! হইলে যাত্রান্তরে 

মিলন হইবে । যদি তিন শেষ থাঁকে, তাহা! হইলে দেখা 

হুইবে না। যদি শুন্য বা চারি অবশিষ্ট থাকে, ভাহা 

হইলে ক্লেশজনক হুইবে। 
কোন্ স্থানে কিরূপে দর্শন ছইবে, জানিবার উপায়। 

প্রশ্নকালীন তিথিবার নক্ষত্র যোগ এ সম্ুদায় একক্র 
করিয়া দুই দ্বারা ভাগ দিয়া যাহ! লব্ধ হইবে, তাহাতে 

তিন যৌগ করিবে। পরে এ অঙ্ককে বারে ঘবারা বিভাগ 

করিয়া ভাগাবশেষ দ্বারা ফল বলির! দিতে হইবে । 

যদি এক অর্শিষ্ট থাকে তাছা হইলে প্রন্ভু ভূমির 
উপর দাড়ায় হাসিতেছেন। অথবা তিনি শুভ আসনে 
সমাস্ীন হইয়া এক নট বার গুঁড়িতে হাত রুলাইতেছেন। 

প্রশ্নসারসংপ্রহ। 

আতর গোলাপ প্রস্ভৃতি গন্ধ দ্রব্য ও অন্যান্য, উপচার 
ভোগ করিতেছেন। যদি ঢুই অবশিষ্ট থাকে । তাহা 
হইলে প্রভু অপ্প সঙ্ত্য অনুচরবর্গের সহিত মিলিত 
হইয়া ব্যায়ামকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এ সময় উ্বেগ- 
জনক বার্তা শ্রবণ হুইবে। যদি তিন অবশিষ্ট থাকে 
তাহা হুইলে, স্বামী নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও 
কুপিত আছেন এবং তাহার মনের ভাব এরপ হইয়াছে ধে, 
কাহাকে প্রথার করেন। পশ্চাৎ তিনি কার্ধ্য প্রসঙ্গে স্থানা- 
স্তরে গমন করিবেন। যদি চারি অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে 
শয়ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে উখিত হইয়া হস্ত মুখ ধোঁত 
করিতেছেন । যদি পাঁচ অবশিষ থাকে, তাহা হইলে 
এক্ষণে উত্তম নিদ্রিত আছেন, পশ্চাৎ উঠিয়া ভোজন 
করিবেন। বদি সাত অবশিষ্ট থকে, তাহা হইলে এক্ষণে 
স্্রীসস্তোগী করিতেছেন, পশ্চা অন্যান্য ব্যবন্থার করিবেন। 
যদি আট শেষ থাকে, তাহা! হুইলে ধর্ম কর্মে তৎপর 
আছেন। যদি নয় অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে এ 
ধর্ম কর্ম করিতেছেন। যদিদশ অবশিষ্ট থাকে, তাছা 
হইলে প্রভু রাজসম্মান ভোগ করিতেছেন। যদি এগার 
অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে প্রভূ ভোজন করিতেছেন । 
যদি শুন্য বা দ্বাদশ শেষ থাকে, ভাহা হুইলে প্রভু কিছু 
দুঃখিত হৃদয়ে আছেন, তিনি স্ত্রীসভ্তোগ করিতে ইচ্ছা 
করিতেছেন । | 

কার্য্য নির্বাহের কাল নিরূপণ । 

প্রশ্নসময়ে তিথি বার নক্ষত্র যোগ, এ সমুদ্লায় একত্র 

করিবে। পরে তাহাকে তিন দিয়া গুণ করিয়া! পরে তাহাতে 

ছয় যোগ করিতে হইবে । এ অঙ্ককে আট দ্বারা বিভক্ত 
করিয়া ভাগশেষ দ্বার কল নির্দেশ পুর্বক বলিয়! দিবে । 
 ষ্দি এক শেষ থাকে, তাহ। হইলে এক পক্ষ পরে, 

দুই শেষ থাফিলে এক মাস পরে, তিন অবশিষ্ট থাঁকিলে, 
ছুই মাস পরে, চারি অবশিষ্ট থাকিলে ছয় মাস পরে, 
পাচ অবশেষ থাকিলে এক দিবারাত্রি পরে, ছয় অবশেষ 
থাকিলে, এক প্রহর পরে, . সাত অবশেষ থাকিলে, 
এক ঘটিকা পরে, আট অবশিষ্ট থাকিলে, কএক পল পরে 
কার্ধা সম্পন্ন হইবে। | 

তিঞ্রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় সপ্ধল্পলিত ও প্রকাশিত ফলিত জ্যোতিষ প্রশ্নসার নংখ্রছ সমাপ্ত । 



অঃ ক, ছ, ড, ধ, ভঃ ব, 

রবি মঙ্গল। মেঝ, 
নিংহ বুশ্চিক। 
নন্দ ১। ১৬ প্রতিপদ ৬। 

২১ ষট্টী ১১1২৬ একাদশী 
১ অশ্বিনী ২ ভরণী ৩ ক- 
ত্তিক1 ৪ রোহিণী ৫ মৃগ- 

পারিজাত পঞ্চপক্ষী। 
-্পশিশীকীসী শশা 

শীপ্রীকার্তিকোক্ত পঞ্চ পক্ষির বিশদা্ঘ। 

সোম বুধ, 

কন্তা মিথুন কর্কট, 
ভদ্র ২।১৭। দ্বিতীয়া ৭। 
২২ সপ্তমী ১২২৭ দ্বাদশী। 

৬ আদ্র? ৭ পুনর্ধবন্থ ৮ 
পুষ্যা ৯ অশ্রেষা ১০ মঘ। 

উ, থ, জ, ঢ, ন,ম, * দু হু উ, গ, ঝ, ত, প, য, ষ, 
বৃহস্পতি । | 
ধন্থঃ মীন । 
জয়] (৩১৩ভতীয্বা ৮২৩ 
অষ্টমী ১৩। ২৮ বেয়ে 

দশী। ) ১২ উত্তর 
ফলুণী ১৩ হস্তা ৪ 

রা বুষ। 

রিক্তা(৪1১৯ চতথা ৯২৪ 

নবমী ১৪1২৯ চতুদ্দনী)। 
১৮ জ্যেঠা ১৯ মূলা ২০ 
পূর্ববাষাটঢ।1২১ উত্ুরাধাঢ়া 

এল 

ও, চ) ট, দ, বল 
শনি 
মকর ও কুস্। 
পুণ! ৫1 ১ 

১০1২৫ দশগী 
পৌর্ণমাপী অনাবশ্থা।। 
২৩ ধশিষ্ঠ। ২৪ শভভিন। 

গন 

১৫ 

শিরা। ১১ পুর্ব ফলগুণী | চিত্র ১৫ স্বাতি ১৬৩] ২২ অবণা | ৫ পু দপ ২৬ 

পি | বিশাখা ১৭ অন্থরাধা। উত্তরভাদপদ২ণরেবতী। 

শ্বেত, বান্গণ, খঙ্গ পীত, বৈশ্থা, চাপ, অরুণ, শ্দ, ছুরিক। শাম, চওাল, কুগ্ত শাল অন্ত] গদ। 

মস্তক,পুরুষ,ভবিষ্যৎকাল,| বাহু, , বর্ডমানকাল, বক্ষঃ, পুরুষ, ভবিষ্যৎকাল কুক্ষি, স্ত্রী, বর্তমানকাল 
হাহাহা সাহার যর, 

অপ্ঃ নপুংসক ভূতকাল 

দ্বিপদ, পুত্রচিস্তা, মূলতরু | চতুষ্পদ, লাতচিত, 

দিন ও মুহূর্ত, পূর্ব 

কাক অপেক্ষা ছূর্বাল কুন্ধুট অপেক্ষা! হুর্ববল 

মূলতর, পক্ষ, দক্ষিণ 
কেক তিরি রক ১ তরি 

সর্বাপেক্ষা বলবান্ গশ্তেন অপেক্ষ। ছুর্ল 

দ্বিপদ, পৌখ্যচিন্ত। শূঙ্গী, গমনাগমন পঙ্গী জ্ঞানচিস্তা 

সকল অপেক্ষা ছর্ধল 

ভরাট আটার 



অথ পঞ্চপক্ষী। 
ও নমঃ শিবায়। 

খষয় উচু: ॥-হতং স্থখসমাসীনং লোকানাং হিতকাম্যয়। | 

পপ্রচ্ছ, মুনয়ঃ সর্ব কুহৃহলদমন্থিতাঃ ॥ 
ভূতভাব্যর্থবিজ্ঞানং কেনোপায়েন লভ্যতে। 

তমুপায়ং বদ শ্রীমন্ সংক্ষিপ্তধ। মহার্থকম্ ॥ 

খবিগাণ কহিতেছেন। একদা লোমহর্যণ সুখে উপবিষ্ট 
আছেন, এমত সময় মহর্ষিগণ কোঁতুহলাক্রান্ত হইয়া 
লোকের হিতসাধনের উদ্দেশে তাহাকে জিজ্ঞাসা করি- 

লেন, শ্রীমমৃ! যে উপায় দ্বারা লোকদিগ্ের ভূত এবং 
ভবিষ্যদ্বিযয়ক জ্ঞান লাভ হয়, যাহা সকলের অতিশয় 

প্রয়োজনীয়, সেই উপায় সংক্ষেপে ব্যক্ত ককন। 

প্রীত উবাচ ॥_-শৃথ্ধবং মুনয়ঃ সর্বে প্রশ্নশান্ত্রমনতমম্। 

ভূতভাব্যর৫থবিজ্ঞানং স্বন্দপ্রোক্তং মহার্থকম্ ॥ 

গার্কতীশিববাক্ত ভ্যাং স্কনঃ শ্রত্বা মহামনাঃ | 
প্রশ্নশান্ত্রমগন্ত্যায় প্রোবাচেদং মহার্থকম্ ॥3॥ 

সুত কছিলেন। মুনিগণ! কার্তিকেয় কথিত অতি- 

শয় প্রয়োজনীয় সর্বাশ্রেষ্ঠ ভূত ও ভাবী বিষয়বোধক 
প্রশ্নশাসত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুর্বে মহামন! কার্তি- 
কেয় অতিপ্রয়োজনীয় এই প্রশ্ন শান্তর পার্বতী এবং 

মহাদেবের বদনপঞ্কীজ হইতে শ্রবণ করিয়া অগস্তয খষিকে 

কহিয়াছিলেন। 

অগন্ত্য উবাচ ॥-_পার্বতীনন্দন শ্রীমন্ সর্বলোকহিতে রত। 
অতীতবর্তমানেহম্মিন্ জ্ঞানশান্ত্রং বদস্বমে ॥ ৫ ॥ 

অগস্ত্য বলিল্পেন। পার্কতীনন্দন ! আপনি স্ীমান্। 
আপনি সর্বলোকের হছিত সাধনে নিরত আছেন । আপনি 

এক্ষণে অতীত কা বে জ্ঞান শাস্ত্র প্রচলিত ছিল এবং 

বর্তমান কালে যে জ্ঞান শান্ত প্রচলিত আছে, তাহা 
আমার নিকট ব্যক্ত ককন। 
বতরন্ষণ্য উবাচ ॥-_পিতরং ভ্রাতরং নত্বা গণেশং লোকপুজিতম। বক্ষ্যে স্বরাশ্িতং শাস্ত্রং পঞ্চপক্ষিনিদর্শনম্ ॥ ৬ ॥ 

ভেরওক-চকোরাখ্য-কাক-কুন্ুট-কোকিলাঃ। 
শ্বেত-পীতারণ্তাম-নীলাঃ স্যুঃ পচ পক্ষিণঃ ॥ ৭॥ 

কার্তিকেয় কহিলেন। আমি পিতা এবং লোকপুজিত 
ভ্রাতা গণেশকে প্রণাম করিয়া পঞ্চপক্ষি-নিদর্শন স্বরা- 
শ্রিত শাস্ত্র বলিতেছি। অ, ই উ, এ ও এই পঞ্চ স্বরাশ্রিত এই শাস্ত্রে পাঁচটি পক্ষী * মিদর্শন স্বরূপ প্রঁদ. 
শত হইয়াছে। ১ ভেরওডক, ২ চকোর, ৩ কাক, 
৫ ময়ূর এই পাঁচটি পক্ষী। ( এই পঞ্চপক্ষীর বর্ণ এবং এ সকল পক্ষী দ্বারা পূর্বোক্ত ত্রিকাল জ্ঞান এবং যে সত বস্ত প্রস্থৃতি যে রূপে নি হয়, তাহা ক্রমশঃ 
শত ৯ 

52---24:4 

*পঞ্চ পক্ষী ও বর্ণ স্বরোদয়, পঞ্চস্বরা ও রালডুনাঁরাদি ইহারা পঞ্চ তস্থের অনুরূপ এই পুস্তকের 9/১০১১1১২ পৃষ্ঠা পাঠ ও তন্বপ্রান এবং তাহার ফলাফল জান জন্মিবে এবং ৫৩ 
পাঠ করিলে বালাদি স্বরের্টও | অবস্থা ভ্তাত 

বিবেচন। করিতে পারিবেন রা হক প্রশ্নে বাক্যের 
তাহার স্বারা গুরু ক 
এবং প্রশ্ন কালে/ প্রশ্ন 
ফলাফল নির্ণয় | 

প্রশ্ন বাকের (মাদ্য ত্বর দ্বারা যে যে পরি ক্ষ করনা | 
০ 

করিতে 

৪ কুক্কুট 

রে যে স্বর হইবে, তাহা গ্রহণ করিয়া 
পক্ষভেদে বার ও পক্ষি নিশ্চয় করিয়া 
পক্ষির ভোজনাদি অবস্থা জানিয়া। 

এই যথা । অ-_শ্রেন। ই-পিঙ্গল। উ-_কাক এ কন্ধুট। ও-ময়ুর। | 



পঞ্চপক্ষী। ৩ 

নিশ্বে" প্রকাশিত হইতেছে) শত পীত অকণ শ্যাম 

এবং কৃষ্ণ, এই পাঁচটি বর্ণবিশিষউ পাঁচটি পক্ষীর 

মধ্যে ভেরওড শ্বেতবর্ণ, চকোর গীত, (হরিদ্র। বর্ণ) কাক 

অকণ, (রক্ত বর্ণ) কুট শ্যামবর্ণ,ুর কববর্ণ। ইহার 

দ্বারা পৃ বস্তু গ্রসৃতির বর্ণ নর্ঘর হয়। 
্হ্মবিট ক্ষজিয়াঃ শূদ্রশ্চাগডালশ্চেতি জাতয়ঃ। 

খড়গাচাপৌ ছুরিক। চ কুস্তশ্চ গদয়া সহ ॥৮॥ 

এই পণচটী পক্ষীর জাতি উক্ত হইতেছে । ইহা দ্বারা 

গ্রশ্নকর্তা এবং তন্র প্রভৃতির জাতি নিরূপণ হুইবে। 

ভেরগুক ত্রান্ষণ, চকৌর বৈশ্য, কাক ক্ষত্রিয় কুক, 

শুরু, মুর চাল বা সামান্য জাতি। 

এই পক্ষিপঞ্চক দ্বারা যে সকল অস্ত্র নিন্নপিত হয় 

তাহা! কথিত হুইতেছে। ভেরণ্ক খড়, চকোর ধন্ুঃ। 

কাক ছুরিকা ( ছুরী) কুকট কুস্ত, (প্রীসাস্্ব) মনুর গদা। 

শ্তেনে! মূর্ধি, পিঙ্গলশ্চ বাহ্বোর্বক্ষসি বায়সঃ। 

" কুকুটঃ কুক্ষিভাগে স্তাৎ কলাপী তদধঃ ম্মতঃ ॥৯। 

এই পক্ষিক পঞ্চ দ্বারা দেহ বিভাগ এবং এ পা টা 

পক্ষির বিভিন্ন নাম কথিত হুইতেছে। মন্তকদেশে শ্যেন, 

বাহুযুগলে পিঙ্গল, বক্ষঃস্থলে বায়স, উদরভাগে কুট, 

ইহার নিমদেশে ময়ূর । 
শ্তেনো মেষালিসিংহেশঃ কুলীরযমযোধিতঃ | 

পিঙ্গলো বায়সশ্চাপমীনেশঃ কুকুটাতিধঃ ॥ 

তুলাবৃষভয়োরীশঃ কুস্তনক্রেশ্বরঃ শিখী। 

তত্তদ্রাণীশ্বরাস্তৈস্ত চিন্তনীয়াঃ স্ুপক্ষিভিঃ ॥ 

শ্যেন, মেষ বৃশ্চিক এবং সিংহ রাশির অধিপতি । 

পিঙ্গল,কর্কট মিথুন এবং কন্যারাশির অধিপতি । কাক, ধন্গুঃ 
এবং নীনরাশির অধিপতি । কুরুট, তুল! এবং ব্রাশির 
অধিপতি । ময়ূর, কুস্ত এবং মকর রাশির অধিপতি । এই 

»কল পক্ষি দ্বারা উক্ত রাঁশি সকলের অধিপতি নিরূপণ 

করিবে। 
গ্রেনেন চিন্তো ভৌমার্কে চকোরেণেন্দুসৌমজৌ । 

গুরুণুক্রাসিতা ভ্তেয়াঃ কাককুনুটকেকিতিঃ ॥ 

শ্যেনেতে মঙ্গল এবং রবি, চকোরে চত্দ্র এবং 

বুধ, কাকে বৃছস্পতি, কুঝ,টে শুক্র মঘুরে শনি। 

অঃ শ্রেনঃ পিঙ্গলঃ স্তাদিরুরপি বলিতুকৃষ্বে ভবেংকুকুট্বো 
কেকী যে নান বর্ণাধিপখগনিবহাঃ পঞ্চযামাধিপাশ্চ। 

যামে যামে তু শুক্লেৎভ্যবহৃতিগমনে রাজানিড্রাহন্যাত্র। | 

কুষ্ণে ভুক্তি্মতিশ্চ স্বপনমপি তথ। রাজ্যমধবপ্রয়াণম্ ॥ 

অকারে শ্যেন, ইকারে পিঙ্গল, উকারে কাক, একারে 

কুট, ওকারে ময়ূর । 
নামের আদিতে যেবর্ণ আছে, এ বর্ণেষে পক্ষী 

হয়, তদবধি ক্রমে ক্রেমে পাঁচটি পক্ষী পচ যামের 

অধিপতি হইবে । 

প্রতি যামেই পক্ষিদিগের পচটি অবস্থা হইয়া 
থাকে। শুক্রপক্ষে প্রথম অবস্থা ভোজন, দ্বিতীয় অবস্থ1 

গমন, তৃতীয় অবস্থ। রাজা, চতুর্থ অবস্থা নিদ্রা, পঞ্চম 
অবস্থা মরণ। কৃঞ্চপক্ষে প্রথম অবস্থা ভোজন, দ্বিতীয় 

অবস্থা মৃত্রাঃ তৃতীয় অবস্থা নিদ্রা, চতুর্থ অবস্থা রাজা, পঞ্চম 

অবস্থা গমন । 

শুক্লে ভেরগুজাঃ পঞ্চ প্রাগাদিঘথ মধাত£ | 

মধ্যে দিক্ পুর্বঘাম্যাং হ্যা প্রতীচ্যামসিতে চতে॥ 

পূর্বোক্ত পণচটি পক্ষী শুক্র এবং কৃষঃপক্ষ ভেদে 
পচ দিকের অধিপতি হইয়া থাকে । শুর্লুপক্ষে ভেরগু- 
কাঁদি পাচটি পক্ষী পূর্ব্বদিক্ অবধি মধ্যদিক্ পর্স্ত 

পাচ দিকের অধিপতি হয়। যথা শুর্লপক্ষে ভেরুক 
পূর্ববদিকের স্বামী, চকোর দক্ষিণ দিকের স্বামী, কাক 
পশ্চিম দিকের স্বামী, কুট উত্তর দিকের স্ব, ময়ূর 
মধ্যস্থলের স্বামী । কৃঞ্ণচপক্ষে ভেরগুক, মধ্যদেশের স্বামী, 

চকোর উত্তরদিকের স্বামী, কাক পূর্ব্বদিকের স্বামী, 
কুকুট দক্ষিণ দিকের স্বামী, মঘূর পশ্চিম দিকের স্বামী । 

শুর্ে ভেরগকোহহন্তপ্রিপতিরহনীশারয়োর্বারয়োন্ত- 
দ্রাত্রোকাকে। বুধেন্দোরহনি তদধিপঃ পিঙ্গলন্তনিশায়াম্। 
ঈশঃ স্যাৎ কুকুটাখ্যে গুরুভূগুশনিনাং বায়সঃ কুকুটাখা£ | 
কেকী চৈতন্নিশায়াং ভূজগরিপু চকোরাখাভেরওকাঃ স্থ্যঃ॥ 

মনদেন্দোঃ কৃষ্খপক্ষে ভূজগভূগুভয়ো্কুকুটে! রাত্রিনাথে।। 

তানোর্ভে মস্ত চাসৌ দিবদপতিরথো শ্তেন এতন্গিশেশঃ | 
শুক্রন্য শ্রেন এতন্লিশি ভূজগরিপুর্বকৃপতেঃ পিঙ্গলন্ত- 
প্রাত্রৌ কাকো! বুধস্থা প্যয়মহনি চর্ধ্ারাখ্য এতক্সিশেশঃ ॥ 



৪ পঞ্চপঙ্ষী। 

যেরূপ শুক্লপক্ষ কব্পক্ষ ভেদে পক্ষিদিগের দিগধিপতিত্ব 
উক্ত হইল, সেইরূপ রবি প্রভৃতি সপ্ত বারে ও দিবা রাত্রি 
ভেদে এ সকল পক্ষী দিবসের ও রাত্রির অধিপতি হুইর়! 
থাকে। যথা অক্রপক্ষে রবি এবং মঙ্গলবারে ভেরওডক 

দিবসের অধিপতি, কাক রাত্রির অধিপতি । বুধ এবং 
মোদবারে পিঙ্গল দিবসের অধিপতি, কক্ষ,ট রাত্রির 
অধিপতি । বহুল্পতি বারে বাঁয়ম দিবসের অধিপতি, ময়ূর 

রাত্রর অধিপতি । শুক্রবারে কুকুট দিবসের অধিপতি, 
চকোর রাত্রির অধিপতি। শনিবাঁরে ময়ূর, দিবসের অধি- 

পতি, ভেরগুক রাত্রির অগিপতি । কুষঃপক্ষে, শনি এবং 

সোমবাঁরে ময়ূর দিবসের অধিপতি, কুক, রাত্রির অধি- 

পতি । রবি এবং মঙ্গল বারে কুরুট দিবসের অধিপতি, 

শেঃন রাত্রির অধিপতি । শুক্রবারে শ্যেন দিবসের 

অধিপতি, ময়ূর রাত্রির অধিপতি । ব্লহস্পতিবারে, পিঙ্গল 

দিবসের অধিপতি কাক রাত্রির অধিপতি । বুধ বারে 

কাক দিবসের অধিপতি, চকোর রাত্রির অধিপতি ।৯ 
অথ স্ত্রাণি ॥ 

অরি স্থুকেন্তো ॥১।॥ ভোতরিপুরে ॥ ২ ॥ কেশোমারিপু ॥ ৩| 

উপেন্দ্রোহরি ॥ ৪ ॥ বিষুঃ শেব্যোনা ॥ ৫ ॥ ইতি শুরুপক্ষে 

দিনে। 
চুর্টিকালোকে ॥ ১ ॥ কেতুর্থিরাহো ॥ ২ ॥ মোক্ষেমদিতঃ ॥৩ 

ব্যাকোস্তে ুঃখী॥ ৪ ॥ শিতাংশোঃ কেতুঃ ॥ ৫ ইতি শুক্পে রাত্রৌ। 

*শুরু পক্ষে দিবসে যে যে বারে ঘে যে পক্ষির উদয় হয় | 

রবি ও মঙ্গলবারে গ্ভেন। শনিবারে ময়ূর | শুক্রবারে 

কুকধুট । গুরুবারে কাক । ফোন এবং বুধবারে পিঙ্গল | 

শুরু পক্ষে রাত্রে যে যে বারে যে যে পক্ষির উদয় হয়। 
রবি মঙ্গল বারে কাক ৷ সোম ও বৃধবারে কুকুট | গুরুবারে 

দমর | শনিবারে শ্যেন। শুক্রবারে পিঙ্গল। 

কৃষ্ণ পক্ষে দিবসে যে যে বারে যে যে পক্ষির উদয় হয় । 

রবি ও মঙ্গল বারে কু্ধুট । শুক্রবারে শ্তেন। বুধবারে কাক। 

সোম ও শনিবারে ময়ূর,। গুরুবারে পিঙ্গল। 

কু পক্ষে রাজ্রে যে যে বারে যে যে পক্ষির উদয় হয়। 

রবি ও মঙ্গল বারে হবেন । সোম এবং শনি রুকুট। বুধবারে 
পি্গল । শুত্রধারে ময়ূর | খ)রুবারে কাক । 

শ্েনস্তত্যোহি ॥ ১॥ ময়ুরোজ্যি পে ॥২ ॥ ছুষ্টোহিন্তেন ॥ ৩॥ 
ব্যোপিচেৎ পণ্ুঃ॥ ৪ ॥ পিতেবহ্ছনোঃ ॥ ৫॥ ইতি কষ্ণদিনে ॥ 

অহেরিগোতুঃ ॥ ১ ॥ ছেদিপোছ্ষ্টঃ ॥২ ॥ পীনোছপখে ॥ ৩ । 
হোতুধ্যায়েছি ॥ ৪ ॥ সতাং কেপিত্রোঃ ॥ ৫ ॥ ইতি রুষ্ণে রাত্রৌ । 

রবি প্রসূতি সপ্তবারের মধ্যে যে কোন বারে শুক্ু 
পক্ষে অথবা কষ্পক্ষে যে সময়ে প্রশ্ন হয়, এ সময়ে কোন্ 
পক্ষির উদয় এবং কোন্ পক্ষির কি অবস্থা, তাহা! অনা- 
য়াসে বুঝিতে পারিবার নিমিত্ত গ্রন্থকার যে কয়েক সুত্র 
লিখিয়াছেন, নিম্বে তাহা লিখিত হইতেছে । 

এই যে সকল তুত্র উক্ত হইল, উহার ব্যঞ্জন বর্ণ ত্যাগ 
করিয়া স্বরবর্ণ মাত্র গ্রহণ পূর্বক পক্ষিনির্ণয় করিয়! 
তদবধি সুত্র কণ্পনা করিতে হুইবে। ইহার প্রমাণ পশ্চাৎ 
প্রকাশ পাইবে । এক্ষণে উক্ত সুত্রে যে সমস্ত পক্ষিূ্প 
স্বরবর্ণ আছে, তাহাই যথাক্রমে লিখিত হুইল। 

অথ শুর দিনে অথ কষ্পনক্ষে দিবসে 
অ ই উ এ ও এ অ ডউ ও ই 
ও অ ই উ এ অ উ ও ই এ 
এ ও অই উ ও ই এ অ 
উ এ ও অ ই ও ই এ অ উ 
ইউ এ ও অ ই এ অ উ ও 

অথ শুরু রাত্রিতে অথ কষপক্ষ রাজ্িতে 

উ ই অ ও এ অ এ ই ও উ 
এ উ ই অ ও এ ই ও উ অ 
ও এ উ ই অ ই ও উ অ এ 

অ ও এ উ ই ও উ অ এ ই 
ই অ ও এ উ উ অ এ ই ও 

ষষ্টিনাড্যাম্্রকং জ্ঞাত্বা দ্বিধা রাতিদিনাত্বকম্। 

ঘর্টিকাবষ্ঠমানেন পঞ্যামাত্মকং পুনঃ ॥ 

ভাগদ্বয়ঞ্চ বিজ্ঞেয়ং হ্রাসবৃদ্ধ্যনপেক্ষয়]। 

পঞ্চাহানি তু সুত্রাণি রাত জেঞয়ানি পর্থ। চ॥ 
স্বৈঃ সব্রগটৈজ্ঞেরি ভূক্যাদিক্রমগাঃ খগাঃ। 

 তন্বারদিনরাত্রীশৌ জ্ঞাত্ব। পক্ষীশ্বরৌ ততঃ ॥ 
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ততক্রমাদ্যামপান্ জাত্ব। ততঃ স্ত্রং সমুন্নয়েখ। 

' পঞ্চযামিকপক্ষীশং জ্ঞাত হৃত্রঞ কল্পয়েৎ॥ 

নানগঃ প্রশ্নস্ত,বাথ প্রথমলিপিবশাৎ পক্ষিণং ব্পয়িত্ব। 
তন্তেদানীস্ত ভূক্ত্যাদ্যনুভবমধিলং -বুদ্ধিযুক্যা বিচার্যম্ | 

বাচ্যং তত্বৎ ফলানাং গুণমগুণমথে। মিশ্িতং কার্য্যজাতেঃ 

সত্ব কলে স্থিতির্বা! রসি তমসি ব! সংস্থিতেত্যাদি -ুক্ষমম্ ॥ 

য্টি দণ্ডাত্মক দিব! রাত্রিকে ছুই ভাগ করিয়া ৩০ 
ত্রিশদণ্ড দিবা ও ৩০ ত্রিশ দণ্ড রাত্রি কণ্পনা করিবে । 

তৎপরে রাত্রি এবং দিবসের ৩০ ত্রিশ দণ্ডকে ছয় ছয় দণ্ড 

করিয়া পণচটি যামার্থ কপ্পনা করিবে । দিনমান ও 
রাক্রিমীনের হস বন্ধি নিরম পরিত্যাগ পূর্বক দিনমান ও 

রাত্রিখান ঢুই সমান অংশ করিয়া তাহাকে পাঁচ ভাগ 
করিয়! দিবসে উক্ত পঞ্চ যামার্থে পাচটি হুত্র এবং রাত্রিতে 

পঞ্চ যামার্থে পণচটি হুত্র নিয়োজিত করিবে । সুত্রে যে 
সকল স্বরবর্ণ আছে, তাহার দ্বারা ক্রমশঃ ভূক্তি ক্রমে 

পক্ষী. নিরূপণ করিবে । যে বারে প্রশ্ন হইবে, সেই বারের 

দিন এবং রাত্রির অধিপতি যে পক্ষী, তাহা! নিশ্য় করিয়। 

দিনক্ুত প্রশ্নে দিনাধিপতি পক্ষীকে, রাত্রিকত প্রশ্নে রাত্রির 

অধিপতি পক্ষীকে সেই দিবসের পক্ষীশ্বর বলিয়৷ গ্রহণ 

করিবে এবং সেই পক্ষী হইতে যথাক্রমে গণনা করিয়া 

পূর্বোক্ত পঞ্চ পক্ষীকে পাঁচ যামের অধিপতি কণ্পন! 

করিবে । তৎপরে সেই পক্ষী অবধি পাঁচটি কুত্র সমুন্ত- 
য়নে সযত্ব হইয়া পচ যামের অধিপতি পাণচটি পক্ষী 

নিশ্চয় করিয়। সুত্র কপ্পনা করিবে । নামের কিন্বা প্রশ্নের 

প্রথমবর্ণে যে অক্ষর হইবে, সেই বর্ণেষে পক্ষী উক্ত 

হুইয়াছে, সেই পক্ষী কণ্পনা করিয়। পক্ষীদিগের ভোজ- 

নাদি যে সমস্ত অবস্থা উক্ত হইয়াছে, তাহীর মধ্যে তৎ- 

সময়ে সেই পক্ষী কোন্ অবস্থ। প্রীপ্ত এবং কোন্ দিগ- 
বস্থিত তন্তৎসমুদ্বায় বুদ্ধি যোগে বিচার করিয়া কার্যয- 

সমুছের গুণ দোষ (সিদ্ধ অসিন্ধ) এবং মিশ্রিতাদি ফল 

কষ্ছিবে। এ সময়ে পক্ষিগণ সত্ব রজ এবং তম এই তিন 

. গুণের মধ্যে কোন্ গুণাবলম্বী, তাহাও বিবেচনা করিয়া 

নু্ষম ফল কছছিবে। 

পক্ষিগণ ৩০ ভ্রিশদণ্ড মধ্যে যে যে ভাব * 

প্রাপ্ত হয় তাহার নিরূপণ । 
দিন এবং রাত্রির প্রত্যেক ছয় দণ্ডে পঞ্চ পক্ষী কিন্ূপে 

ভোজনাদি পাঁচটি অবস্থা প্রাপ্ত হয় ত;হা প্রকটিত হুই- 
তেছে। যথা শুর্রুপক্ষীয় রবিবার দিবসে শ্যেনপক্ষী হুর্মের্া- 
দয় সমকালে উদিত হুইয়! ৬ ছয় দণ্ড বেলা পর্য্যগ্ত ভোজনা- 
বস্থায় থাকে । তৎপরে ৬ ছর দণ্ড গযনাবস্থায়, এ বারো 
দণ্ডের পর আর ছয় দণ্ড রাজ্যাবস্থায়। এ ১৮ আঠার দণ্ডের 

পর আর ছয় দণ্ড নিদ্রাবস্থায়, এ ২৪ চব্বিশ দণ্ডের পর 
হইতে ৩০ ত্রিশ দণ্ড পর্য্যন্ত ছয় দণ্ড মরণাবস্থায় থাকে। 

শ্যেন পক্ষী যখন ভোজনাবস্থায় থাকে, পিঙ্গল পক্ষী তখন 

গমনাবস্থা, কাক তখন রাজ্যাবস্থাঃ কুট তখন নিদ্রীবন্থা 
এবং ময়ূর তখন মরণাবন্থা ভোগ করে। এইরূপ যে যে 
বারে যে যেপক্সী অধিপ(তি, সেই সেই পক্ষী সেই সেই 
বারে উদর হুইরা ভোজনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। আর অন্য 
চারিটি পক্ষী অন্য চারিটি অবস্থা উপভোগ করে। ইহার 
দৃষ্টান্ত নিশ্বে প্রদর্শিত হইতেছে। 

শুক্রপক্ষ দিবস । 

অবস্থা রবিমঙ্গল শনিব।র শুক্রব র বংস্গ তি সোম্বুধবার 
৬দণ্ড ১২ দণ্ড ১৮দও ২৪দণ ৩০ 

ভোজন শ্েন মমুর কুকুট কাক পিঙ্গল 
শমন পিঙ্গল শ্যেন মঘূর কুকুট কাক 

রাজ্য কাক পিঙ্গল শেন ময়ূর  কুক্ট 
নিদ্রা কুক্কুট কাক পিঙ্গল শেন মযুর 

মরণ মমূর কুক্কুট কাক পিঙ্গল শ্যেন 
শুক্রুপক্ষ রাত্রি। 

অবস্থা রবিমঙ্গল সোমবুধ বহস্পতি শনি শুক্রবার 

৬দণ্ড ১২ দণ্ড ১৮দণড ২৪ দণ্ড ৩০ দণ্ড 

ভোজন কাক কুক্ট মহত শ্যেন- পিঙ্গল 
গমন পিঙ্গল কাক কুকট মনরে শ্যেন 
রাজ্য খ্বেন পিঙ্গল কাক * কুক্কুট মন্ত্র 
নিদ্রা মমুর শেন পিঙ্গল কাক কুক্ধট 

মরণ কুকুট মন্ত্র শেন পিঙ্গল কাক 
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কষ্$পক্ষ দিবসে । গুরু দিনে। 

অবস্থা রবিষঙ্গল শুক্র বুধ সোমশনি ব্লহুস্পতি ২২ 

৬ দ্ ১২ দণ্ড ১৮ দণ্ড ২৪ ২৩3 ৩০ দণ্ড 

ভোজন কুক্ট শেন কাক মর পিঙ্গল 
মরণ শেন কাক মন্ত্র পিঙ্গল কু্ধুট 
নিদ্রা কাক মন্ত্র পিঙ্গল কুকুট শ্যেন 
রাজ্য মধুর পিঙ্গল কুক্কুট শ্যেন কাক 

গমন পিঙ্গল কুকট শ্যেন কাক মনু 
কৃষ্ণারাত্রি। 

অবস্থা রবিমঙ্গল সোমশনি রুধবার শুক্রবার গুকবার 

৬দণ্ড ১২দ৩ও ১৮দও ২৪ দণ্ড ৩০ দও 

ভোজন শ্যেন কুকুট পিঙ্গল মযূর কাক 
মরণ কুক;ট পিঙ্গল ময়ূর কাক শ্যেন] 

নিদ্রা পিঙ্গল মন্থর কাক শ্যেন কুকট 

রাজ্য মঘ্ুর কাক শ্যেন কুকট পিঙ্গল 
গমন কাক শ্যেন কুকুট পিঙ্গল মগুর 

এই পক্ষণণের আবার অন্ততুক্তি আছে। ত্রিশ দণ্ডের 

মধ্যে প্রত্যেক পক্ষী যেমন স্থল রূপে ছয় দণ্ড করিয় 
ভোগ করে, সেইরূপ প্রত্যেক ছয় দণ্ডের মধ্যেও এঁ পঞ্চ শুরু দিনে। 

পক্ষীর অন্ততুক্তি হুইয়! থাকে, নিম্ন লিখিত চক্র দেখ। ং৩ 



পারিজাতপঞ্চপক্ষী ] ৃ্ 



৮ পারিজাতপঞ্চপক্ষী। 

শুরু রাতৌ। শুরু রাজে।। 



পারিজাতপঞ্চপক্ষী। ৯ 



রি পারিজাতপঞ্চপক্ষী। . 

কৃষ্ণরাত্রো। ্ ক রাত্রো। 

মং ১ নং ও 

/৮ রি ১ জবারেচ। 
'বিশ্রীয়া 

শশ 

| 
বি 

গমান গমনে, 
রর রে ॥ 5১৫. ূ ৃ্ এ 

টি টি তান? সি রা্রৌ ক্রুষেত ২ বুক রান্রো সা 

নং ২ নং ৪ 
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পারিজাতপঞ্চক্ষী। | ১১ 

কৃষ্ণরাত্রৌ কোন পক্ষীর নিদ্রাবস্থার প্রশ্ন হইলে, প্রশ্নকর্তীর 

যাত্রার হানি, অনার কার্ম্যহানি অদর্শন মানসিক গীছ 

শএ' রী ও দীর্ঘকাল শারীরিক গীড়া হুইয়! থাকে । ৪ 

| নিদ্রায়া সর্বকর্ধ্যবিনাশশ্চ সর্বসৌধ্যমুতিগ্রদং | 

৯৬ মরণং পঞ্চথেটানাং ফলান্যেতানি তাদৃশি ॥ ৫. 

টি কোন পক্ষীর মরণাবন্থায় প্রশ্ন হইলে সমুদায় কারধ্য- 

রি নাশ সমুদায় স্খনাশ ও মৃত্যু হইয়া থাকে। & 
সরলে ভোজনে অথ পক্ষিগণানাঞ্চ স্থিতিচক্রং প্রদর্যতে। 

1৩০ ১1৩০ চক্রং পঞ্চারমালিখ্য তশ্তাগ্রে চ খগশ্থিতিহ ॥ ৬ 

অধিপাঃ পূর্বভোক্তারে দিবারাত্রৌ চ পক্গিণঃ | 
চক্রস্থেঃ পরিবর্তেন্ত ভূজ্যতে ভোজনাদিকম ॥ ৭ 

ভোক্তা গচ্ছতি গন্তাবৈ পাতি পানং স্বপিভ্যথ । 

স্প্রে মৃতিমবাপ্রোতি মুতো। ভোক্কান্তরামকঃ ॥৮ 

এক্ষণে পক্ষিগণের স্থিতিচক্র প্রদর্শিত হইতেছে। 

পঞ্চ শলীকাঁবিশিষ একটী চক্র অক্ষিত করিয়া! তাহার 
অগ্রে পক্ষিগণের বিন্যাস করিবে । যে দিবস ব! যেরাত্রিতে 

যে" পক্ষী অধিপতি হইবে, সেই পক্ষীই তখন প্রথমত 

ভোজন অবস্থায় থাকিবে । পরে প্রত্যেক ছয় দণ্ড অগ্তর 

এ চক্র এক এক অংশ পরিবর্তিত করিলে পর্য্যার ক্রমে 
প্রত্যেক পক্ষীর ভোজন প্রভৃতি অবস্থা ঘটিবে । প্রত্যেক 

পক্ষীই ভোজন অবস্থার থাকিলে ভোজন করেন গমন অব- 

স্থায় থাকিলে গমন করে, রাজ্য অবস্থায় থাকিলে রাজ্য- 

পালন করে, নিদ্রাবস্থার থাকিলে নিদ্রা যায়, মরণ অব- 
স্থায় থাকিলে মৃত্যু হয়। যে পক্ষী মৃত্যু অবস্থায় থাকে, 

সেই পক্ষী আবার তৎপরবপ্তীধাষে ভোজন অবস্থা ভোগ 

করে। পক্ষিগণের অবস্থান্ুসারে গণক প্রম্ন কত্তীকে 

তদনুরূপ ফল বলিরা দিবে । ৮ 

মিত্রং ময়ূর: গ্রেনস্য পিশলঃ শক্রনংজ্ঞকঃ | 

কুজস্ত তু সুহৃক্ষ্যেনে। ময়ুরোইরুণশেথরী ॥ 

২ কষে // বাত্রৌ গু 

রাজ্যং স্ৃভিক্ষমক্ষোভ্যং নষ্ুষ্ট নদা জয়ঃ । 
রোগমুক্তিমহাল।ভঃ পক্ষিণাং ভুক্তিলক্ষণম্ ॥ ১ 

পক্ষিগণ যখন ভোজনাবস্থায় থাকে, তখন প্রশ্ন 

হইলে প্রশ্নকর্তীর মহাল।ভ হুইয়। থাকে । বিশেষত 

তাহার রাজ্যপ্রাপ্তি, স্বৃভিক্ষ অর্থাৎ অনায়াসে ধনাদির 

আগম, অক্ষুন্বহ্ৃদয়তা, হ্ৃতদ্রব্যপ্রাপ্ডি, সর্বদা জয় ও 
রোগ হইতে মুক্তিলাভ হয । ১ 

অনর্থমতিবৃষ্িঞাপাদুষ্টধনসঞ্চয়ঃ | 
দ্বরাদাগমনং প্রোক্তং প্রয়াণে পক্ষিণান্মতম্ ॥ ২ 

কোন পক্ষীর গমন সময়ে প্রশ্ন হইলে অনর্থ অর্থাৎ 

অন।য়াসে দ্রব্য প্রাপ্তি অতিরষ্টি, অলক্ষিতরূপে ধনসঞ্চয় 
এবং দুর হইতে আগমন, এই সমুদায় ফল হুইরা থাকে । ২ 

'চিরাল্লাভো! জয়ঃ সৌখ্যমক্ষোভ্যং রোগনাঁশনম্ । 

অভীতিমনবৃষ্িশ্চ সংমার্গ্যং রাজ্যলক্ষণম্ ॥৩ 

কোন পক্ষীর রাজ্যাবন্থায় প্রশ্ন হইলে প্রশ্ন কর্তার কাকস্য শত্রবে! শিশ্যং পিঙ্গলগ্ঠেনকুক টাঃ। 

ৰন্দিনের পরলাভ জয় সুখভোগ ক্ষোভশ্ুন্যভা রোগনাশ _ কুকুটস্য রিপু স্যাতাং সদ! পিঙ্গলবায়সৌ ॥ 

অভয় ও অপ্পরষি হইয়। থাকে । ৩ নীলক£ম্য সহদৌ সদা পিক্গলবায়সৌ॥ ১, 

যাত্রাহানিরনাবৃষ্টি: কার্ধ্যহানিরদর্শনম্। শ্থেন পক্ষীর মধুর মিত্র ও পিঙ্গল শত্রু । পিঙ্গল 

আধিশ্চ দর্ঘরোগন্চ পক্ষিণাং স্বপ্নলক্ষণম্ ॥ 3 | পক্ষীর শ্যেন ময়ূর ও কুকট মিত্র। পিঙ্গলে শ্যেন কুক, 

পপ পিপাসা 



৯২ 

 ঈছারা কাকের শক্র। পিঙ্গল ও কীক ইছার! কুক,টের 
শত্রু এবং মহুর়ের সুছাৎ । ১০ 

কাকে বলিষ্ঠ: সর্কেভ্যন্তন্মাচ্ছেনে! হি ছূর্বলঃ। 
ফুকু,টো ছূর্বলত্তাভ্যাং পিক্গলস্তেভা উনিতঃ ৷ 

নীলকহস্ত সর্ধেধ।ং দুর্ঘলো৷ ভবতি প্বং ॥ ১১ 

কাক সর্বাপেক্ষা বলবান্। কাক অপেক্ষা! শোন হুর্বল। 

কাক ও শ্যেন অপেক্ষা কুট ভূর্বল। কাক শ্টেন ও কুকুট 
অপেক্ষা পিঙ্গল দুর্বল । ময়ূর সর্বাপেক্ষা দুর্বল । ১১ 

শ্রেনকাকৌ তু পুরুষে৷ স্ত্রিয়ী পিঙ্গলকুকুটো । 

নপুংসকস্ত বিজ্ঞেযে। মঘূররোইপি চ ধীনত1 ॥ ১২ 

পারিজাতপঞ্চক্ষী | 

বায়সো মাসসংখ্যা চ তাত্চুড়োহয়নং তথা! । 

নীলকঠ্ঠোইন্ধসংখযা চ কালভেদ ইতি ক্রমাঁৎ'॥ ১৭ 

শ্টেন বারা এক দিন বা! মুহুর্ত, পিঙ্গল দ্বারা একপক্ষ, 

কাক দ্বারা এক মাস, কুক,ট দ্বার! ছয় মাস, ময়ুর দ্বার! 
এক বৎসর, এইরূপে কালভেদ নিন্নপিত হইবে । ১৭ 

কুজবায়সসর্পাশাঃ কুকুটশ্তেনকুজকাঃ | 

শ্তেনশ্চেতি ক্রমাৎ পক্ষে গুক্লে বারমৃতাঃ থখগাঃ ॥ ১৮ 

শুরুপক্ষে, রবিবারে পিঙ্গলের মরণাবস্থা, সোমবারে 

কাকের মরণাবস্থা' মঙ্গলবারে ময়ূরের মরণাবস্থাঃ বুধবারে 

কুকটের মরণাবস্থা, ব্হম্পতি বাঁরে শ্ঠেনের মরণীবস্থা, 
শুন ও কাক পু । পিঙ্গল ওকুক)ট স্ত্রীজাতি/ শুক্রবারে পিঙ্গলেরমরণাবস্থা, শনিবারে শ্যেনের মরণাবস্থা 

মুর মপুংসক জাতি । ১২ 

ভাতে ময়ূরঃ কুজশ্চ কন্ধুটো বর্তমানকঃ | 

চবিষো। বায়সস্ত্েনঃ কালভেদ ইতীরিতঃ ॥ ১৩ 

মুর ও পিঙ্গল অভীতকাল, কুক,ট বর্তমানকাল, 

কাক ও শ্যেন ভকিত্বংকাল। এইরূপে কালত্রয়ভেদ 

নির্নীত হইয়াছে । ১৩ 
চতুষ্পাৎ পিঙ্গলো! জ্ঞেয়ো দ্বিপাদৌ শ্রেনবায়সৌ । 

তাম্চূডন্তথা শৃঙ্গী শিখস্তী পক্ষিজীবক£॥ ১৪ 
পিঙ্গল চতুষ্পাদ, শ্যেন ও বারস দ্বিপাদ, কুকট শৃঙ্গা- 

মুখ জীব, ময়ূর পক্ষিজীত। ১৪ 

ভেরত্োহপত্াচিস্ত। চ পিক্গলো লব্বিচিস্তকঃ | 

বায়সঃ সৌগ্যচিস্তা চ চঞ্চলী তাঅশেখরঃ। 

নীলকঠ্ঠোজ্ঞানচিন্ত। পঞ্চান& পঞ্চচিস্তনম্ ।। ১৫ 

শ্েনে পুত্রচিন্তাঃ পিঙ্গলে লাভচিন্তাঃ কাকে সুখ- 

চিন্তা, কুক্কটে গমনাগমন চিন্ত। মঘুরে জ্ঞান চিন্তা। এই 

পঞ্চপক্ষি দ্বারা পঞ্চচিস্তা নিরূপণ করিবে । ১৫ 

শ্রেনকুন্জৌ মূলক জীবে ধাড়শ্ট বায়সঃ | 
কুক্ধুটে। জীবমূ্লং তু ভ্রীবলীবঃ শিখণডভাঁক ॥১৬ 

শ্যেন দ্বারা মূল, পিঙ্গল দ্বারা রক্ষ, কাক দ্বারা জীব 

ও ধাতু, কুট দ্বারা জীবাশ্রিত মূল, মধুর দ্বারা জীবা, 
শ্রিত জীব নির্ূপিত হুইবে। ১৬ 

শ্তেনে দিনমুহূর্তন্চ পিঙ্গলঃ পক্ষমেব চ। 

হুইয়। থাকে । ১৮ 
কষে কাকশ্চকোরাখ্যঃ শ্তেনে। বরা চ কুকুটঃ। 
বহ্ণ চ কুক্ধুটশ্চেতি রব্যাদি মৃতপক্ষিণঃ ॥ ১৯ 

কষ্পক্ষে রবিবারে কাকের মরণাবস্থাঃ সোমবারে 

পিঙ্গলের মরণাবস্থা, মঙ্গলবারে শ্োনের মরণাবস্থাঃ বুধবারে 

মুরের এরণাবন্থা+ ব্লহস্পতিবারে কুক,টের মরণাবন্থা, 
শুক্রবারে মন্তুরের মরণাবস্থা, শনিবারে কুক টের মরণীবস্থথ! 
ঘটিয়া থাকে। ১৯ 

যন্নামবর্ণপো! নষ্টোদিনে যশ্মিন্ খগেশ্বরঃ । 
তদ্দিনং তশ্ত বর্জযং স্তাৎ সর্বকার্য্েষু সর্বদা ॥ ২০ 

যাহার নামের আদিম বর্ণে যে পক্ষী হয়, সেই পক্ষির 

যে দিবস মৃত্যুবার হইবে, সেই দিবস কোন কার্য্য করিবে 

না। ২০ 

উর্দদৃষ্টির্ভবেজ্জীবন্তরধোদৃষ্িস্ত মূলকম্। 
ধাতুম্চ সমদৃষ্টীনাং দৃতচে ষ্িতলক্ষণম্ ॥ ২১ 

প্রশ্নকর্তী প্রশ্নকালে উর্ধে দৃর্টিক্ষেপ করিলে জীব- 
চিন্তা নি্ধে দৃষ্িক্ষেপ করিলে মূলচিন্তা মধ্যস্থলে দৃষ্টিপাত 
করিলে ধাতুচিন্ত। স্থির করিবে । ২১ 

চতুরজৌ রবিতৌমাবাযতবৃত্তং গুরুবুধস্র্তঃ | 
ইন্দুর্মগলগাজে। দৈত্যাচার্ধ্যোহর্দ ভূবৃতঃ ॥ ২২ 

রবি ও মঙ্গল দ্বার! চতুক্ষোণ, বহস্পপতি দ্বারা দীর্ঘা- 

কার ও গোল, বুধ দ্বারা ব্রিকোণ, চক্দ্র দ্বারা মণ্ডলাকার, 
গোল, শুক্র ঘারা অর্ধাগোলাকার নিরূপিত ছইবে। 



পারিজাঁত পঞ্চপক্ষী। 

শনিশ্চান্থাঙ্গ: শুরেপক্ষে প্রীদক্ষিণ্যে ন ভোজনাদ্যেহু। 

অগ্রাদক্ষিণ্যেনাপ্যপরে ভূক্ক্যাদিকে যথ। সমাঁনঃ | ২৩। 

পক্ষিগণ গুক্লপক্ষে চক্রের দক্ষিণাবর্তে ভোজনাদি অবস্থা! 

ভোগ করে, এবং কৃষ্ণপক্ষে বামাবর্তে ভোজনাদি অবস্থা 

ক্রমে প্রান্ত ছয়। ২৩। | 

ভৃক্কৌতুক্তিঃ পুরতোগমনে গমনঞ্চ রাজ্যকং রাদ্যে। 
স্প্তোস্বগিস্তদ্বন্ম'(তিরপি মরণে যথাক্রমং ॥ ২৪ ॥ 

পক্ষিগণ ভোজনাবস্থায় থাকিলে ভোজন, গম- 

নাবস্থায় গমন, রাজ্যাবশ্থায় রাজা, নিদ্রাবস্থায় নিদ্রা 

মরণাবস্থায় মরণ এই সকল যথাক্রমে হইয়া! থাকে । ২৪। 

ভুক্তিঃসার্ধঘটিজ্ঞেয়া গভিঃ পাদধুতাঘটিঃ | 
রাল্যেদ্বেঘটিকেজ্েয়ে স্বাপে পাদোনিকাৰটিঃ | 

ঘট্যদ্ধং মরণেজ্ঞেয়ং যামেইস্তভূক্তিলক্ষণং ॥ ২৫ ॥ 

পক্ষিরা প্রতিদিবসেই উদয়াবধি ৬ দণ্ড করিয়া 

ভোজনাদি পঞ্চ অবস্থা ভোগ করে। এবং এ প্রত্যেক 

ছয় দণ্ডের মধ্যে পক্ষিগণ পুনরায় ভোঁজনাদি পঞ্চ অবস্থা 

প্রাপ্ত হইয় থাকে $ তাহার নাঁম অন্তর্ভক্কি। এই অন্ত- 
ক্তি ভোগের নিয়ম এই প্রথম ১ দণ্ড ৩০ পল ভোজ- 
নাবস্থ]ঃ তৎপর ১ দণ্ড ১৫ পল গমনাবস্থা। ২ দণ্ড রাজ্যা- 

বন্থা। ৪৫ পল নিদ্রাবস্থা। ৩০ পল মরণাবস্থ। । এই 

সমুদায়ে ৬ দণ্ড হয়। ২৫। 

শ্রেনাদিখগতাজেয়! নন্দাভদ্রাজয়াদিকাঃ ॥ ২৬। 

শ্যেনাদি পাঁচ পক্ষীতে নন্দাদি পাঁচ তিথি ব্যব. 

হ্ৃত হইর। থাকে। যথা! শ্যেনপক্ষীতে নন্দ! অর্থাৎ 

প্রতিপদ, ষষ্ঠী, একাদশী । পিঙ্গল পক্ষীতে ভদ্র অর্থাৎ। 

দ্বিতীয়, সপ্তমী ও দ্বাদশী। কাক পক্ষীতে জয়া অর্থাৎ 

তৃতীয়া, অইমী ও ত্রয়োদশী । কুক, পক্ষীতে রিক্তা 
অর্থাহ চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশী ॥ ময়ূর পক্ষীতে পুর্ণা 

অর্থাৎ পঞ্চমী, দশমী ও পুর্ণিমা পরিগৃহীত হইবে ॥ ২৬। 
৫€৬৬৩৫৫ 

অশ্বিন্যাদিকভেশাশ্চ শঙতে শশনৈর্মিতাঃ ॥ ২৭ ॥ 

এই রূপে অশিন্যাদি সগুবিংশতি নক্ষত্র গ্রহণ করিবে। 

শ্নপক্ষীতে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিক'১ রোছিণী ও 

মগশিরা পিঙ্কল পক্ষীতে আর্র, পুর্ব পৃষ্যা, অশ্লেষা, 
৪8৭ 

১৩ 

মঘা। ও পুর্ববন্তণী। কাকপক্ষীতে উত্তরকল্তণী, হস্ত চিত্রা, 
স্বাতী, বিশাখা, ও অনুরাধা । কুক টপক্ষীতে জোন্ঠা, মূল? 
পূর্ববানাঢ়া উত্তরাধাঢ়া ও শ্রাবণা, এবং মমুরপক্ষীতে নিষ্ঠা, 
শতভিষা পুর্ববভাদ্্র, উত্তরতাদ্র ও রেবতী নক্ষত্র 

জীনিবে। ২৭। 

গুলিকস্থিতিরাশেশ্চ স্থিতিভাবে | হানর্থদঃ | 

তেন দৃষ্টোপি ভাবোযঃ সো২পি কষ্টফলপ্রদঃ ॥ ২৮1 

গুলিক অর্থাং মঙ্গলের সপ্তম যে রাশি এ রাশিতে 

শুক্র অবস্থিত হুইয়| ভাব গণনায় শুভকর ছইলেও অনিষ্ট 

ফল প্রদান করে। এবং এ শুক্র যে ভাবের উপর দৃর্ট 

করিবে তাহারও অনিষ্ট ফল হইবে । ২৮। 

লগ্রং বা লগ্নপোবাপি দৃষ্টোচেদ্গুলিকেনবা। 
অষ্টমেশেন বা দৃষ্টৌচেৎ ক্ষুদ্র মিতিকথ্যতে ॥ ২৯ ॥ 

মঙ্গলের সপ্তমস্থিত শুক্র যদি লগ্র বা লগ্নারধিপতির 

প্রাতি দৃষ্টি করে অথবা লগ্ন ও লগ্মাধিপতি যদি অইটমা- 
ধিপতি কর্তৃক দৃষ্ট হন তাহা হুইলে ক্ষুত্রকর্ম অর্থাং জাছু 
ইত্যাদি জানা যাইবে । ২৯। 

মান্দিস্থিতেপদে যেব! রাশাবোজাংশকেইপিবা! । 

পুরষপ্রেতকৃত্যংস্তা দন্থ। স্ত্রীক্কৃতৎ ভবেৎ ॥ ৩5 ॥ 

মান্দি অর্থাং শনির সপ্তম রাশির ওজ অংশে চক্র 

প্রশ্নকালে অবস্থিত হইলে পুঁকষের প্রেতকাধ্য ও যুগ 

২শে থাকিলে স্ত্রীর প্রেতকার্ধ্য বুঝাইবে । ৩০ । 

চরেস্তিতো যদা মান্দিঃকার্ধযং দূরগ মীরিতং 

স্থিরশ্থিতে৷ যদ মান্দিঃ কার্ধ্যমগ্রগতং বদেত। 

দ্বন্দগে! যদি মান্দিঃস্তাম্মধাগং কম্পমীরিতহ | 

এবং মান্দ্য ফলং জ্ঞেয়ং প্রশ্নকালবশাৎকিল ॥ ৩১ ॥ 

প্রশ্নকালে এন্ঈপ শনির সপ্তম চক্র যদি চররাশিস্মিত 

হন্ তাহা হইলে কার্য্যের বনু বিলম্ব বুঝায়, আর এ যান্দি 

যদি স্থির রাশিতে থাকে, তবে কার্ধ্য শীঘ্রে হইবে 'এবৎ 

দ্বযাত্মক রাঁশিতে স্থিত হইলে কার্য্যের অর সম্পন্ন জান! 

যায়। এই রূপে প্রশ্নকালানুসারে *মান্দিফল নিণয় 

করির! প্রশ্নের শুভাওভ জানিতে পারিবে ॥ ৩১ ॥ 



৯৪ 

প্রশ্নশান্ত্রমিদং প্রোকং সমানেন তপোধনাঃ | 

গ্রহরাশিস্বভাবানাং জ্ঞাপনং পক্ষিসংজ্ঞয়। ॥ ৩২ | 

এভৎশান্ত্রং নাস্তিকায় শঠায়ানৃজবে তথ! । 

নবক্তবাং কদাচন ॥ ৩৩ ॥ 

এই রূপে সংক্ষেপে প্রশ্নশাস্ত্ব কথিত হইল । এই প্রশ্ন 
শাস্ত্র পক্ষী উল্লেখ করিয়া বলা হইল কিন্ত উক্ত পক্ষীগণ 

বাস্তবিক পক্ষী নহে উহার সকলই গ্রহ ও রাশিদিগের 
স্বভাবাদি অনুসারে এরূপ নাম কম্পিত হুইয়াছে। এই 
প্রশ্নশাস্ত্র নাস্তিক, শঠ,ও বঞ্চক ইহাদিগের নিকট প্রকাশ 

করিবে না॥ ৩২॥ ৩৩॥ 
কাদয়ষ্টাদয়ে! এাস্তাঃ পাদ্যাঃ পঞ্চপ্রকীর্তিতাঃ | 

যাদয়োহ্ষ্টৌ সমাখাতা। গণকৈবৃদ্ধিমন্তমৈঃ ।1 ৩৪ ॥ 
ইতি পারিজাতে চতুর্থোইধ্যায়ঃ। 

'এই প্রশ্নগণনায় কবর্গ হইতে তরপর্য্স্ত প্রত্যেক 

অক্ষরে ১০ দশ অঙ্ক গ্রহণ করিবে । পবর্গের প্রত্যেক 

বর্ণে € পাঁচ, যবর্গে অর্থাং যরলবশষসহ এই সকল 

অক্ষরের প্রত্যেক বর্ণে৮ আট অঙ্ক ধরিবে । এইম্থলে বুদ্ধি- 
মান গণক প্রশ্নের অবস্থা অনুসারে উক্ত অঙ্ক সকলের 

[বিশেষ নির্ণয় করিবেন অর্থাৎ দশের স্থলে দশ, হাজার, 

দশ হাজার, পীচের স্থলে ৫ পাচ ২৫ পঁচিশ ৫০ পঞ্চাশ, 

আটেরম্থালে ৮ আট ৮, আশী ইত্যাদি স্থির করিবে ॥৩৫॥ 

ইতি স্্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত প্রকাশিত 

ফলিত জ্যোতিষে পারিজাত পঞ্চ পক্ষী গণনৎ সমাপ্তং | 

ছারা পঞ্চপন্ষণ গণনা! শিক্ষা করিবেন তাহারা 
তাংকালিক চন্দ্র গণনা অভ্যাস করিলে এই গণনায় 

বিশেষ বুৎ্পত্তি লাভ করিতে পারিবেন অতএব নিঙ্গে 

তাংকালিক চন্দ্রগণনা চক্রাদিসহ নরপতি জয়চর্া 

স্বরোদয় হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রকটিত হইল । 
অথ তাঙকালিক চন্দ্রকথনং | 

অগাহঃ সংগ্রবঙ্ষ্যামি তংকালেন্দপরিস্ফুটং ৷ খেন বিজ্ঞা- 
যতে সর্বং ব্রৈলোক্যং সচরাচরং। লাভালাভং স্থখ* ছুঃখং 

জীবিতং মরণং তথা জয়ঃ পরাজয়; সন্ধিগ্মাগম বিনিশ্চয়ঃ | ; 

পারিজাত পঞ্চপক্ষী | 

লুকং চিন্তা তথা মুষ্টিং রাজাবস্থাদিকৌতুকং ৷ এন্ৎ সর্ব 
তথা চান্ৎ জ্ঞায়তেহত্র শুভাগডভং । অশ্বিত্তাদীন্দৃভৃক্তানি তানি 
ষষ্টি ৬* হুতানিচ। স্মতুক্তং নাড়িকাযুক্তং দিশ্বং নন্দ হ্বতানিচ। 
দিনেন্দোতৃক্তি ভাগাদি জাগতে চেষ্টকালিকঃ। উদয়াদিষ্ 
নাভ্যন্ত ফড়গুণ ম্তত্র যোজয়েৎ। ব্রিংশতন্তাগাপ্ুরাশ্ঠাদি 
শন্দর শ্তৎকালসম্তবঃ। চন্দ্রবৎ সর্বখেটাংস্ত কুর্ধযাততৎকাল 
সম্ভবান্। তৎকাল রাশি নক্ষত্রে দ্রেক্কাণেচ নবাংশকে । জ্ঞাত্বা 

পরিস্ফুটং চন্দ্র ততোহবস্থাং নিরীক্ষয়েৎ। প্রবাসঃ ১ সুস্থতা ২ 

মৃত্রা ৩ জঁয়ো ও হান্ত ৫ জরে! ৬ রতিঃ ৭। নষ্টত1 ৮ শূন্ত| ৯ 
ক্রীড়া ১০ সুপ্তি ১১ ভূঁক্তিশ্চ ১২ মেষতঃ॥ যথাবস্থাবিধে। 
রাশৌ তথাধিষ্ট নবাংশয়োঃ। আদিপঞ্চ নবাবস্থা দ্রেক্টাণেচ 
স্বরাশিতঃ। এতাশ্চ দ্বাদশাবস্থা শশাঙ্কন্ত দিনে দিনে । শুভ।- 
শুভেষু কার্যেু ফলং নামান্ুসারতঃ॥ যথোন্তর বলাবস্থা রাশে 

ধেক্কাণ সম্তবাঃ। তক্মাৎ সর্ধপ্রযত্তেন অংশাবস্থাং ণিরী- 

ক্ষয়েং। নবাংশক1 অমীভবা| ধন্ুঃ কর্কি তুল! ঝৰাঃ। বৃষ 
সিংহোস্ববা মধ্যাঃ শেষাঃ সত্য মৃতাদায়কাঃ। স্বক্ষেত্র স্বাংশকো 
চস্থঃ শুভপৃষ্টোংথবা যুতঃ। শুভমধ্যগতশ্চন্ত্রঃ সর্বকার্যেষু 
শোভনঃ। শক্রক্ষেত্রাংশ নীচস্থঃ ক্রুরযুক্তোংথ বীক্ষিতঃ। 
ক্ররমধ্যগত শচস্ত্রো। মৃত্যুহানিকরঃপরঃ ৷ লগ্রান্ছু সপ্তব্যোমন্ত্ো 

ভবে পাপঘুতো। বিধুঃ। আত্মপীড়া স্ুহ্ৃৎপীড়া ঝিকুট্া| 
বহিতাঃ ক্রমাং। আত্মনে! বন্ধুবর্গন্ত জায়ায়াঃ কর্মণং ক্রমাৎ। 

বিনাশো। জায়তে শীঘ্রং তদ্ধিনা কর্্মকারিণঃ | এবং শুভগ্রহৈ 
শ্চন্্রো যদ! ভবতি কেন্দ্রগঃ। আম্ম বন্ধু কলত্রাণাং কর্ধণশ্চ 

তদা শুভং। ষষ্ঠাষ্টান্তাগতাঃ সৌম্যাঃ পাপাঃ বেন্তান্ত্যবিভ্তগাঃ । 
চন্াৎ প্রধত্রতস্তযজ্যা অন্যট্ত্রব স্থশোভনাঃ। চররাম্তংখগে 

চন্ত্রে যাত্রা ভবতি নিশ্চিতা। স্থিরেষু তন্তবেনৈব দ্বিস্বভাবে 
বিল্বিতাঃ । নবাংশক ক্রমেণৈব জেেয়। অক্ষরগাগ্রহাঃ । তৈ 

শন্্রা্ষরং বিদ্ধং রজ্জ,বেধে নিরীক্ষিতে। রাশি ড্রেক্কাণধিষ্টাংশে 
যস্ত যস্তাক্ষরে স্থিতিঃ ॥ তন্ত তশ্ত ফলং বক্ষ্যে শশিনো রজ্জ 

বেধতঃ। রাশিতোইত্রদিশো জ্ঞেয়! নক্ষত্রাৎ স্থাননির্ণয়ঃ | দ্রেক্কা- 

ণান্তস্করা গ্ধ্েয়। দ্রব্নাম নবাংশকে । গ্রহদৃষ্টিবশাদবর্ণঃ সখ্য 

ভূক্কি প্রমাণতঃ। অক্ষরাৎ কালনির্দেশো নামরজ্জ, প্রবন্ধতঃ। 
জীবক্ঞ শশিডিষ্জ্রীবং ধাতুং পাতার্কিভৃ্গতৈঃ । মূল মাদিতা 
শুক্রাভ্যাং মি শিশ্রং বিনিদ্দিশেৎ। ইতিদুষ্টে গ্রহৈশ্চন্্রে 
ভবেৎ কার্য্যস্থ নির্নয় |. বলাধিকেন নিপদেশঃকর্তব্। মিশ্রিতৈ 
রহৈঃ। স্ীবং জীবচন্্রাভ্যাং নিক্াবং বুরববীক্ষিতে। ধাম্যা 
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ধাম্যং আসান্দেধা ধাতুং পাভার্কি তৃস্থতৈঃ। মূলমাদিত্য | চন্ত্রে কুষ্ঠং লাঁঞ্ছন লীহকং। মসকং তিলকং ক্ফোটং* ঘাঁং 
শুক্রাভ্যাং শুক্কাুদ্ং ক্রমেণ তু । মিশ্র শ্িশং ভবেদদব্যং তৎ- | চৌরস্ত নির্দিশেৎ। গৌরোংতিগৌরঃ শ্ঠামশ্চ কৃষ্টো মর্কটস- 

কালেনৌ নিরীক্ষিতে |] দ্বিপদং স্ত্রীতুলামুগ্মে কুন্তেচাপে | স্থিভঃ। চক্রে ব্রিংশাংশকে বর্ণো মানবানাং বিলোমতঃ। গ্রহ- 
পদোছ্বিতঃ। বহ্বজ্বিং মীনকর্কালৌ শেষে চক্ত্রে চতুষ্পদং । | দৃষ্টিঘুতে বর্ণান্তে চ বর্ণাঃ পুরোদিতাঃ। জ্ঞাতব্যাঃ সর্ববস্তূনাং 
চতুর্দা দ্বিপদাজেয়া দেবানৃপক্ষিরাক্ষপাঃ । এবং মেযাদিগে | নষ্টেব। চিত্তিতে পিব1। বালকং, তরুণং, বৃদ্ধং, দ্েক্কাণৈঃ ক্রমতে| 

চন্ত্রে জাতবা] শচাত্র মিশ্রয়ে। চতুষ্পদাশ্চতুর্দাচ দত্তী শৃঙ্গী নখী | বদেৎ। মিত্রাদিক্ষেত্রগে চন্দ্ে চিন্তা! মিত্রাদিকাজনাঃ । উদ্ধ 
খুরী। মেষাদি রাশিগেচন্দ্রে ভ্ঞাতব্যাশ্চাত্রমিশরয়ে । অপদানেক | অর্ধক্ষগে চন্্রে উদ্ধং মধ্াঞ্চ তির্ধযাগে । অধোমুখে ত্বধস্থ্ নষ্ট 
পাদাশ্চ দ্বিধাস্থল জলোস্তবাঃ। তেচ রাশিম্বভাবেন জ্ঞাতব্যা | চিন্তাং বিনির্দিশেষ। রাশৌ খক্ষেচ দ্রেন্কাণে তথাচৈব নঝ।ং- 

যত্্রগঃ শশী। হেমং তারং তথা তাত্রং বঙ্গং পিত্তল লৌহকং। | শকে। একৈকস্ত ফলং বক্ষ রঙ্চ্বেধস্থিতে বিধৌ। দ্বাদশারং 
নাগং কাংস্তং তথাপান্থি দ্ধে়ং। নবাংশকক্রমাৎ1 গুনং বল্লী | লিখেচ্চক্রং মেষাদ্যাঃ সথষ্িমার্গগাঃ ৷ অকারাদি স্বরাদেয়] রাশি 
নতা কন্দং মেধাদ্কৈক সংস্তিতে | পরং পুষ্পং ফলং মূলং ত্বচং | বেধা ভবস্ত্যমী। প্রথমে নবমে বেধো দ্বিতীয়ে সপ্তমে তথা । 
ধ্রিংশাংশকে বুধৈঃ। জাতি বিপ্রাদিকাবন্থা অন্তাজা সতস্করাঃক্রমাৎ | ভৃতীয়ে পঞ্চমে রাশৌ দ্রেক্কাণে চ নবাংশকে। ক্নক্ষাঙ্গর চডুঞ্চ 
চগ্দে হৃর্্যাদি গেহস্ছে চিত্তিতঃ পুরুযোপিবা ৷ সুরধ্যাদি বেশ্মগে : চতু্ষঞ্চ পুনঃ পুনঃ । সপ্তবিংশতি ধিষ্টানাং বেধোইয় মুরজাকুতিও। 
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কবর্গাদি উবগাণাং নবাক্ষর ঘথানিচ। এৎ সর্বং লিখেচ্চক্ে | দ্রেক্কাণরূপেণ তঙ্করস্ত প্রজায়তে। ক্রমাৎ দ্রেন্কাণ তে। জয়ং 
তরন্তাং ক্রমশস্তথ] ॥ দ্রেকাণে বেধ বান্ধায়ং ষট্ত্রিংশল্মাতৃকা- | কুশং মধ্যং বলাধিকং। পংক্তিযুক্তান্ লিখেদ্র্ণান্ সংখায়াষ্টোন্তরং 

'্ষটরঃ ॥১১৬ ॥ চন্ত্রবেধেন বিজ্ঞেয়ং চৌরনামস্্টো। ভবেৎ। জ্রংর-  শতং। সর্পাকারোংংখ বেধোহয়ং তেন নামানি সাধয়েং। 

খঙ্গগতে চন্ধে ধিনা! চ্টৌরস্ত সম্তভবং । অবেধে সৌম্যবেধে চ | উদয়াস্তমক্নে দ্রব্ং চৌরনাম রসাতলে ।* দশমে ধনিকন্তাপি 

নষ্টং চৌরবিবর্জিতং | যৎ সংখ্যাঃ থেচরাঃ ক্রুরাশ্ন্দ্র বেধে ব্যব- ৰ এবং নামব্রয়ং ভবেৎ। বর্গাংশকাদি ভূমান মর্দহত্তো নিব- 

স্থিহাঃ। তৎসংখ্যা ্তস্কর জ্ঞেয়াঃ সহায়াশ্চান্তরাক্ষরৈঃ | রূপং | তঁনং। অদ্ধক্রোশং তথাক্রোশং দ্বিক্রোশং যোক্সন্]ুদিকং। 
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দণ্ডাহঃ পঞ্ষমাসর্ত ষন্মাসাবং যুগাদিকং। বর্গক্ষর গতেচন্ত্রে | বিজ্ঞানমাত্রেণ সত্যতাং যাতিভূতলে । তৎকালচন্জদং জান 
বর্ণন্চৈকাস্তরক্রমাৎ॥। যহুক্তং যামলে চন্দ্রে জ্ঞানং তৎকাল- ! মাভানি জনহেতবে। ইতি নরপতিজয়চর্ষযায়াশ্বরোদদয়ে তৎ- 
চ্জতঃ। এতৎ সর্ধং ময়াখ্যাতং অবস্থাদি পরিস্ুটং। যেন | কালচন্ত্রঃ চক্রম্॥ 

তাৎকালিক চন্দ্র। 

ক্। থ॥ ণ 8 ঘ ১ ঙ ১। চ ১ ছ্ ১৪ জ২ পবা হ। 
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লে ৭ বও। শ ৭|| য৭৪% সপ ৮ ভ্ ৮। ক্ষ ৮॥ ক ৮৪ থ৯ 

22০০৯ ০ ই | পর আর ০০ (০০০ 

গন ৰ ঘ ৯ উ ৯% চ্ ১০ ছ ১০। ভূ ১০॥ ঝ ১০৪ এ) ১১ ট ১১। 

ঠ ১১। ড ১১৪ ঢ ১২ ণ ১২। ত ১২॥ থ ১২৭ দ্র ১৩ ধ্১৩। ন ১৩॥ 

০ ডি ০০০ উড ওর (ররর নিরররারারাজারডে সস আজ কর 

ঙ ১৮। টিঠ চ ১৮॥ ছ্ ১৮।|। জ ১৯ ঝ ১৯। ঞ ১৯] ট ১৯ | ঠ২০ ড ২০। 

ঢ*০॥ ণ ২০||| ত ২১ থ ২১। দ ৭১। ধ ২১।।। ন্ ২ প ২২। কফ ২খ॥ 

ব২২।।। ত ২ও ম ৩। য ২৩॥ র ২৩।।। ল ২3 ব ২৪। শ২৪॥। ' | ব২৪।|। 

ম ২৫ হ্ ২৫ ূ ক্ষ২৫। | ক২৫।। ৰ থ ২৬ গ ২১ ঘ ২৬| উ ২৬। | চ২৭ 

ইতি ্ী়নিকমোহদ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ফলিত জ্যোৌতিষে পারিজাত পঞ্চপক্ষী ও 
তাংকালিক চন্দ্র সমাপ্তঃ। 



বাল, পৃথী, গন্ধ 
ঈশ্বর, গুরু । 

অকছডধভৰ 

মেষ, সিংহ, বৃশ্চিক, 

রবি মঙ্গল। 
নন্দা, প্রতিপদ ষষ্ঠী, 
একাদশী, 
২৭ রেবত্তী, ১ অশ্বিনী, 
২ ভরণী, ৩ কৃত্তিক! 
৪ রোহিণী, ৫ মৃগশির|। 
৬আদ্র1। 

ভবিষ্যৎ কাল। 
মূলচিত্তা 
দ্বিপদ, পুরুষ, দ্বিপ্ন 
হিরণ্যবর্ণ 
কাকাপেক্ষ! ছুর্বল 
মিত্র মমূর | 
শক্র, কাক, কুক্কুট 
অদৃশ্য ধন 
পৃথী তলে, নিজগৃহে 
বন্ধু স্থানে, টপ গ্রামে 
এক ক্রোশ পূর্ব । মুখ, 

পূর্ব দিক 

শিবোক্ত পঞ্চপক্ষী। 
স্পর্শ 

শরীপ্রীশিবোক্ত পঞ্চ পক্ষির বিশদার্ঘ। 

কুমার, আপ, রস, | তরুণ, তেজ, রূপ, | বৃষ, বায়ু, স্পর্শ, ত্য, আকাশ: শব, 
পবন, শুক্র । ইন্দ্র, কুজ। আকাশ,বুধ। ; সদাশিব, শনি। 

ইখজঢনমশ [উগঝতপযষাএঘটউথফরস[ওচঠদবনণহ 

১৮৯১, কর্কট, ধনুঃ মীন বৃহস্পতি । | ভুল! বৃষ মকর কুস্ত শনি। 

বুধ, ৰ টু শুক্র। ও 

ভদ্র! দ্বিতীয়া সপ্তম চি পিন সেদ রিক্তা চতুর্থী নবমী রা পঞ্চমী দশমী 

দ্বাদশী | অয়োদশী । চুদশী। পৌর্ণমাসী অমাবস্তা । 

৭ পুনর্বন্থ চী পুষ্যা ৯ ১২ উত্তরফল গুণী | ১৭ অনুরাধা ১৮ জ্যেষ্টা | ২২ শ্রবণা। ২৩ ধনিষ্ঠা ২৪ 

অশ্লেষা ১০ মঘা ১১ | ১৩ হস্তা। ১৪ চিত্রা ১৫ | ১৯ মূলাংৎ পূর্ববাষাঢ়া শতভিষ! ২৫ পূর্ববভাদ্রপদ 

পুর্ব ফল গুণী। স্বাতি ১৬ বিশাখা । ২১ উত্তরাবাঢ়া। ২৬ উত্তরভাদ্রপদ২ণরেবত্তী 

ভুতকাল ভবিষ্যৎকাল বর্তমানকাল ভূতকাল 

জীবচিস্তা, চতুষ্পদ, স্ত্রী | ধাতুচিস্তা, দ্বিপদ, পুরুষ, | মুলজীব, নখী শূঙ্গী মূলধাতু, পক্ষিত্রীবিক 

বিজ, শুরবরণ ক্ষত্রিয়, রঝচুরণ, চিত্রবিচিত্রবর্ণ নপুংসক অস্ত্যজ শ্যামল 

শ্যেন কাক হুইতে দুর্বল] সর্ববাপেক্ষা বলবান. | পুরুষ ওত সর্বাপেক্ষ| ছূর্বল 

মিত্র শ্যেন মিত্র ময়ূর, উভয়, শৃড্র, বণিক মিত্রপিঙ্গল, 

সু্বৎ ময়ূর ও কুন্ধুট শত্রুপিঙ্গল কাকও শ্যেন হইতে হুর্ববল| শক্রশ্যেন ও কাক 

শক্ত কাক ও কুকুট শ্যেন, কুকুট ম্বদ ময়ূর ও পিঙ্গল | পাদযুগ, উদ্ধ স্থানে 

ক বাহ, ক্ষ-স্থল শত্রু শেন ও কাক। পৃষ্ঠ | শ্যেন, শিখী, গ্রহমধ্যে 
জলকাদামধ্যে তৃসংযুক্ত কুক্ষিভাগ, ভম্মারৃত বন্ধুস্থলে পরগ্রাম 

স্বগ্রামে বন্ধুর, পরদেশে এক ক্রোশ | ক্লোশার্ধ, উদ্ধ' অধঃ এবং 

দশ হত্তদুরে নিকট মধ্যে কোণাদি। 

দক্ষিণ দিকে ছুই ক্রোশ পশ্চিম দিকোঁ উত্তর দিক্ 

৫ 



২ শিবৌক্তপঞ্চপক্ষী ৷ 

শুরু পক্ষে । নিঃশ্বাস রূপে টিনার অবস্থা! গবনবিজয় শ্বরোদয়ে উক্ত 

বাঁল পূী ঈশ্বর গন্ধ গুরু। মেষ সিংহ বৃপ্চিক রাখি মঙ্গল । হইয়াছে । বালাধিদ্বয, পঞ্চগক্সী, উদ্দিতাদিশ্বর, এবং জন্ম 

নন্গা (প্রতিপদ বঙ্টী একাদণী।) ২৭..রেবতি ১ অস্থিনী, 

২ ভরণী ৩ কৃত্তিকা 9 রোহিনী ৫ মৃশিগরা ৬ আদ্রণ। শুক্লপক্ষে 

উপরি উক্ত বার প্রভৃতির অধিপতি শ্ঠেন। 
কৃষ্ণ পক্ষে । 

এটীনাগার টিনিরারাজারা পির: 

শুরু পঙ্গে । 
কুমার আপ পবন রস শুক্র। কন্যা! মিথুন কর্কট। যোম 

বুধ। ভদ্র! (দ্বিভীল্বা সপ্তমী দ্বাদশী 1) ৭ পুনর্বস্থ ৮পুত্যা ৯ অশ্লেষা 

১৪ মঘ1 ১১ পুর্বফন্তুণী। শুরু পক্ষে উপরি উক্তবার ইত্যাদির 

অধিপতি পিঙ্গল । 
কৃষ্ণ পক্ষে । 

কুষণপক্ষে উপরিউক্ তিথি নক্ষত্রাদির অধিপতি কুকুট । 

শুরু পক্ষে । 

তরুণ তেজ ইন্দ্র রূপ কুজ। ধনু মীন বৃহস্পতি । জয়া 

(তৃতীয়া! অষ্টমী ত্রয়োদশী 1) ১২ উত্তরফন্তরণী ১৩ হস্ত! ১3চিত্রা 

১৫ স্বাতিঃ ১৬ বিশাখা । শুরু পক্ষে এই. সকলের অধিপতি 

কাক। 
কৃষ্ণ পক্ষে । 

কু পক্ষে ত্র বার তিথি নক্ষত্র ইত্যাদির অধিপতি 
পিঙ্গল। 

শুর পক্ষে । 

বৃদ্ধ বায়ু আকাশ স্পর্শ বুধ। তুলা বূষ। শুক্র। রিক্তা (চতুর্থী 

মবমী চতুর্দশী) ১৭ অনুরাধা ১৮ জ্যেষ্টা ১৯ মূলা! ২০ পূর্বা- 

যাঢ়া ২১ উত্তরাধাড়া। শুরু পক্ষে এই সকলের অধিপতি কুকুট। 

কৃফ্ণ পক্ষে । 

কষ পক্ষে &ঁ ত্র বারতিথি ইত্যাদির অধিপতি ময়ূর । 

শুরু পক্ষে । 

যৃত্যু। আকাশ । শিব । শব । শনি । মকর কুস্ত। শনি । পূর্ণ 
(পঞ্চমী দশমী অমাবন্তা! পুর্ণিম1 1) ২২ শ্রবণা ২৩ ধনিষ্ঠা 

২৪ শতভিষ! ২৫ পূর্বতাদ্রপদ ২৬ উত্তর ভাদ্র পদ। শুরু পক্ষে 

এই সকলের অধিপতি ময়ূর । 
কৃষ্ণ পক্ষে । 

কষ পক্ষে এ বার তিথি ইত্যাদির অধিপতি কাক। 

কর্াদিপ্বর এই সকল পঞ্চতন্বের অনুরূপ | 
অকারাদিক্ষকা রাস্ত-বালদিপঞ্চকাঃংশ্বরাঠ। 

আদ্যাবর্ণং লভেৎ প্রশ্নে বালাদিফলসম্মতাঃ ॥ 

বালকে পরচিস্তা স্তাৎ গমাগমনসংশয়ঃ |' 
পয়প্রব্যগতঃ স্থিরঃ কিঞিলাত ম সংশরঃ | ১1 
কুমারে দ্বিতীন্বং প্রশ্নং পুংস্তিয়ং বালকান্িতম্। 
অথব| রজতং খণ্ডং মূলঞ্চ লাতমর্দকম্ ॥২ . 
তরুণে স্থানচিস্তা স্তাৎ লাভচিস্তা বিশেষতঃ । 
সুস্থে। দ্বিতীয় জীবশ্চ গ্রবাসং কুরুতে সদা | ৩॥ 
বৃদ্ধে রোগভয়খৈৈব কলহং ছুঃখ চিস্তনষ্ ॥ 3 ॥ 
নষ্টংবাপি মনস্তাপং স্থানত্র্ঈং গমাগমৌ। 
পীড়িতং মরণং বাপি পরহস্তগতং ধনম্ ॥ ৫॥ 

১। অকারাদি ক্ষ পর্য্যস্ত বর্ণসমূহকে বালাদি পঞ্চস্বরে যে 
রূপে বিতক্ত করিতে হয়, তাহ! এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে । 
এইক্ষণে উক্ত বালাদি অবস্থার দ্বার! প্রশ্নের আদ্াক্ষর গ্রহণ 
করিয় এ বর্ণের বালাদি অবস্থা বিবেচন। ৬ প্রশ্ন এবং 

তাহার ফল নির্ণয় করিবে। 
২। যোগছ্থরে স্বকর্ম্ম। পিগুশ্বরে স্ব শরীর, নক্ষত্র গ্বরে সুহদ 

জন, রাশিশ্বরে আত্মকুল। জীবস্বরে আত্মবিত্। গ্রহ শ্বরে শত্রু 

জন। বর্ণস্বরে আত্মন্বামিত্বের । এবং মাত্রান্বরে স্ত্রী সন্বন্বীয 

চিন্তা জানায়। 

অথ পঞ্চপক্ষী গণনার সঙ্কেত। 

৩। প্রশ্নবাক্যের আদ্যক্ষরে যে স্বর হইবে? তাহা গ্রহণ 

করিয়] বার কল্পনা! করিবে। তদনস্তর তাহার দ্বার! গুরু কৃষ্ণ পক্ষ 

ভেদে পক্ষী নিশ্চয় করিয়া তাহার বলাবল এবং ভুক্তি দ্বার! 
তোজনাদ্দি অবস্থা! ভেদে ফলাফল নির্ণয় করিবে। 

অন্যান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রে ঘাদশ সংখ্যক লগ্ন দ্বারা 

গণন! হয়, পঞ্চপঞ্ষী শাস্ত্রের দ্বার কেবলমাত্র পাচ সংখ্যক লগ্ন 

দ্বারা অতি অন্ন সময় মধ্যে অতুতকৃষ্টর্ূপে গণন। হইতে পারে। 
৪ । কোন কোন মতে প্রশ্নপক্জী। দিনপক্ষী। দণ্ডপক্ষী। ভগ্নাংশ 

পক্ষী । বারপক্ষী ৷ তিথিপক্ষী। নক্ষত্রপন্ষী। কল্পন! করিয়৷ গণনা 

করিয়া থাকে । এ সকল পক্ষীর মধ্যে শি ভিন সই 

নক্ষত্র পক্ষী ফলবাচক । 
৫। পঞ্চতত্ব ঘার! যে যে বিষয় প্রশ্নে প্রয়োঙগন তাহা নি 

৩। 

| প্রদর্শিত চক্রে লিখিত হইল। 



অথ পঞ্চ তত্বের সংজ্ঞার নির্ঘণ্ট । ৩ 

 স্বৃহষ্পতি পূর্ব |. শুক্র দক্ষিণ 'মঙগল পশ্চিম. | বুধ উত্তর শনি উদ্ধদি 
অগ্নি নৈরখত। বাজ ঈশান। ও কোণাদি 
ঈশ্চ দেবত। পবন দেবত। ইন্জ দেবতা আকাশ দেবতা সদাশিব দেবতা. 
্রন্ধা | বিষুঃ রে ঈশ্বর সদাশিব 

মধ্যেবহতি অধ বহুতি দা রকি তির্যযক্বৃতি . | সর্বদিক বহুতি 
স্তসং শাস্তি মৃত্যু উচ্চাটন কটু 
মধুরং কষায়ং তিক্ত অঙ্ন নানাপুট মধ্যে ঘুরিয়া 

বার অঙ্গুল বহন শ্বাস | যোল অঙ্ুল বহন শ্বাস | চৌদ্দ অন্গুল বহন শ্বাস অষ্টাঙ্থুলবহনশ্বাস | ঘুরিয়া৷ বহন হয় 
জানুদেশ পাদাস্তে স্ক্ধদেশ নাভিমূলে মন্তকে 
যুদ্ধই নিশ্চয় সন্ধি বিজয় রণভঙ্গ নিধন 

বাত জন্য পিত্ত ও কফ | কফজন্ত পিত্তজন্ত বাতজন্ত বাত পিত্ত | সান্নিপাত বাযৃতত্বে প্রশ্ন 
দোষ মিজিত পীড়া । শ্বেতবর্ণ রক্তবর্ণ কিবাতত্রেনা করিয়া বন্কিতত্ব সময় 

পীতবর্ণ 1 বর্তলাককতি(গোলাকার) ত্রিকোণ নীলবর্ণ প্রস্থান করিলে বাত- 
চতুরত্্ (চৌকা) গুভফল মিশ্রফল অর্ধচক্্রারৃতি পিত্ত জন্য অন্যত্রে বাত- 

গুভফল জীব । দ্বিগদ্ ধাতু, চতুষ্পদ হানি ও বৃত্যুকর ফল| গ্নেম্সা। নান! স্বাকার 
'মুল বহুপদ শ্বেত বর্ণ রক্তবর্ণ জীব, দ্বিপদ কষ্ণবর্ণ 
পীতবর্ণ চর কর্ধ সোম কর্ম নীলবর্ণ হানি ও মৃহ্যুকর ফল 

স্থির কন্ম সিদ্ধি মৃত্যু মারণ উচ্চাটন শূন্য পদহীন 
সিদ্ধি তৎক্ষণাৎ লাভ হানি ক্ষয় ভরি বর্ণ 

চির লাভ জ্বর কম্প নিদ্রাবস্থায় লাভ হানি অন্ঠ কর্ম কিছু করিবে 
তুষ্ট পুষ্টি রতি ক্রিয়া য় | শুক্র শোণিত মজ্জা। | নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি | দিদ্রাবস্থায না, সেওয়ায় যোগসেবা 

রি মাংস লোম |. শা ও টা 5 রা টি ২০ পূর্ববাধাঢ়া ৯ অশ্্রেষা | ভরণী ৩ কৃর্তিকা ৮ পুহ্যা ৮ ৪ 

২৩ ধনিষ্ঠা ২৭ রেবতী | ১৯ মূল! ৬ আর্দ্র ৪ রো- | ১০ মঘা! ১২ উত্তরফন্তণী 
র ১৩ হৃস্তা ১৪ চিত্রা ৭ | কাম, ক্রোধ, মোহ, 

১৮ জ্যেষ্ঠা ১৭ অনুরাধা | হিনী ২৬ উত্তরভাদ্রপদ ২৫ পুর্বভাদ্রপদ রর লজ! লোভ ১ অস্থি ২২ শ্রবণা অভিজিৎ | ২৪ শতভিষা ১৫ স্বাতি রী এ ১০ পল 
২১ উত্তরাষাড়1। নল ৩ পল ৫ মৃগশিরা ১ গুণ 
৫০ পল, ৫ গুণ টিন ৩৭৭ ইঃ পানী | শিরে আঘাত 

যাত্রা কালে ২গুণ | নপুংসক 

পুত্র. পত্রী গর্ভপাত কনা রর 



শিবোক্ত পঞ্চপক্ষী। 
সতী” 

অভিগমা মহাদেবং সর্বশাস্ত্রবিশারদম | | করোতি যন্বৎ কর্মাণি তশ্মাৎ সর্ব বিচিন্তয়েং ॥ ৩ ভবিষ্যদর্থবোধায় পপ্রচ্ছ,মুনয়ো মুদা ॥ উদ্ধীবলোকনে জীবন্বধোদৃষ্টো তু মূলকম। 
তেষাং বচনমাকর্ণ নিজগাদ মহেশ্বরঃ | ১ সমদৃষ্টো তবেদ্ধাতুরেতাশ্িস্তাঃ গ্রভেদতঃ ॥ শ্রীমছারদ্র উবাচ ।__ত্রিকালজ্ঞানবোধার্থং পঞ্চপক্ষী প্রদর্্যতে | ললাটে পুত্রচিস্তা স্তাৎ কামচিস্তা ৯ কঠকে। 
অনেনৈব তু সারেণ লোকৈঃ কাসব্রয়ং প্রতি ॥ বাহুভ্যাং বস্তচিস্ত! চ ব্যাধিচিস্তাপি চোদরে ॥ বলাবলানি দৃষ্ঠস্তে সর্বকার্যেতু নিশ্চিতম্ 1২ কটো বিচ্ছেদচিস্তা চ শক্রচিস্তা চ গুহকে। আগতং প্রচ্ছকং দৃষ্। দৈবজ্ঞঃ সাবধানতঃ। ছঃখচিস্তা ভবেৎ পাদে এতক্ষিস্তা প্রভেদিকা 16+ 

মতাস্তরে-বাহুমস্তক সংস্পর্শাৎ জীবচিন্ত। শুভ প্রদা। কাটিদেশে যদ! হস্তং তীর্থ চিস্তা চ জায়তে । 
বক্ষোদরকটিস্পর্শাৎ ধাতুচিস্তা মনোরম! ॥ উরুদেশে যদ হস্তে! বিবাহঃ পুত্রচিস্তনম্। 
শুহো রুবন্তিতো জেয়ং মধ্যমং মূলচিন্তনম্ ।  নাভিদেশে যদা হস্তো রেগে! মৃত্যুশ্চ দৃশ্ততে ॥ 
জানুজজ্ঘাপদাজ্জীবধাতুমুলনিরূপণম্ ॥ নেত্রে হস্তসমারোপে অর্থচিস্তাপি জায়তে । 
পাদে গমন চিস্তা স্তাৎ আননে ব্যবসায়িনঃ। ৃ নতচি্তা বক্ষসি স্তাদ্রে বা গমনস্তথা ॥ 
চিবুকে পরমন্দপ্ত বক্ষমি গ্রীতিচিস্তনম্ ॥ পাদাঙুষ্ঠে যদা হস্তং কুরুতে প্রশ্নকারকঃ। 
পার্থ পরগত। চিন্তা পরাজে পরমঙ্গলম্। গর্ভচিধা তক্ষ চিত্ত! তূমিচিস্তাপি জায়তে। 
গর্তে চ গর্তচিস্তা স্তাৎ কটো মরণমেব চ ॥ ্রবায়াং পৃষ্ঠদেশে চ যদা হস্তশ্চ রোপিতঃ। 
মুদ্রিতাক্ষে আত্মস্ডভং পার্থ চৈব গমাগমম্। মোচনং বন্ধনস্তাপি সুখছঃখঞ্চ চিন্তয়েৎ। বন্ত্ং বা দ্রব্যসংযুক্তং প্রবাসং লাভচিস্তনম্ অধরে রোপিতং হস্তং চিবুকে দশনে তথা । 
পৃষ্ঠদেশে পরচক্রম্ অথব! ক্লেশচিস্তনম্। চতপদগঞ্জাদেশ্চ চিত্তনং জায়তে ঞর্বম্॥ 
পাদবিক্ষেপমাত্রেণ পরচিস্তাগমাগমম্। রশ্নান্তে দৃশাতে যাদৃক্ তন্তাং দিশি ন সংশয়ঃ। কম্পনং কওুছ্ঃখঞ্চ শুভং শ্তাৎ করকম্পনে । যস্তাং দিশি স্থিতঃ প্রশ্নং কুরুতে যো! নরঃ হবয়ম্॥ হান্তে পরগতং সৌখ্যং ছুঃখং শ্তাদোষ্ঠ মার্জনে ॥ তন্তাং দিশি ফলং সর্ধং কথয়ামি গুভাভগুম্। 
সাক্ষাতে পরদূতধ্চ পরমঙ্গলকারণম্ । পূর্বোত্বরে সমীপে চ দুরে দক্ষিণপশ্চিমৌ ॥ 
প্রশ্নীস্তে দৃশ্ততে যাদৃক্ তন্তাং দিশি ন সংশয়ঃ ॥ ঈশানাগৌ পথি ভেয়ং ন দৃষ্টং বায়নৈথ তম্॥ 
কণ্ঠে বাহো স্থিতে হস্তে জীবচিন্তাং প্রকীর্তয়েৎ। প্রশ্ন ক্ত্বা গ্রচলিতে গতিচিত্ত। ভবেৎ ঞ্রবম্। 
কণ্ঠে ম্বদেহচিস্তা চ বাহো ক্রিয়া বিশেষতঃ ॥ ্তপ্রশ্নে নষ্টচিস্তা গমচিস্তা তথা ভবেং। মন্তকে পররংপাতি ময়্যার্থশচ দৃশ্ততে । শিরঃন্বর্গং হৃদামর্ত্যং পাদে গাতালকং বিছঃ। 

কষাকদ্রব্যন্ত চিন্তনং ॥ (হ্ৃদী আত্ম নিয়োজয়েৎ |) কু পক্ষে এ এবার তি 



পঞ্চপক্ষী ৷ ৫ 

_ ম্ুনিগণ সর্বশাস্্রবিশারদ ( ব্রিকালদর্শী ) মহাদেবের 
নিকট উঠ্গস্থিত হইয়া বর্তমান ভূত, ভবিষ্যৎ, এই ত্রি- 
কালীন বিষয় পরিজ্ঞাত হইবার অর্থাৎ ভ্রিকালদর্ধ হইবার 

উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহের্খবর, মুনিগণের বাক্য 

শ্রবণ করিয়া যথাক্রম বিস্তারিত রূপে উপদেশ দিতে 

আরন্ত কাঁরলেন। 

শ্রীমহাকদ্র কহিলেন । বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎঃ এই 
কালত্রয়ের সমুদায় রন্তান্ত পরিজ্ঞাত হইবার নিষিত্ত পঞ্চ- 

পক্ষী অর্থাৎ শকুনশাস্ত্র প্রকাশ করিতেছি । এই শকুন- 

শাস্ত্রানুসারে সমুদায় কার্য্যে লাভাপাভ, শুভাশুভ, জয়- 

পরাজয় প্রসাতি পরিজ্ঞাত হইতে পার! যাইবে এবং 
কম্পিত পক্ষিগণের বলাবল শক্রমিত্রভাব প্রভৃতিও 

জা(নতে পারিলে ফল নিশ্চয় করিতে পারা যাইবে । 

যখন প্রশ্নকর্তা উপস্থিত হুইয়] প্রশ্ন করিবে, তখন 

সে যে যেকার্য্য করে, দৈবজ্ঞ সতর্ক হইয়1 তাহ! নিরীক্ষণ 

করিবেন । পরে প্রশ্নকর্তীর কার্স্য দেখিয়া তাহার মানমিক 

ভাব নিরূপণ করিবেন। 

প্রশ্নকর্তী যদি উর্ঘাদৃর্টি করেন, তাহা হইলে জীব- 
চিন্তা, অধোদৃষ্টি করিলে মুলচিন্তা, সম দৃর্চি করিলে 
পাতুচিস্তা নির্ণয় করিবে । দৃষ্টিপাত দ্বারা এই তিনপ্রকাঁর 

চিন্তাভেদ প্রকাশ হইবে। 
প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন কালে যদি ললাটে হস্ত প্রদান করেন, 

তাছ! হইলে পুুত্রচিন্তা, কে হস্ত প্রদান করিলে কাম- 

চিন্তা, বাহুযুগলে হস্ত প্রদীন করিলে বস্তচিন্তা, উদরে 
হ্ত প্রদান করিলে ব্যাধিচিন্তা, কটিদেশে হস্ত প্রদান, 

করিলে বিচ্ছেদ চিন্তা, গুহা দেশে হস্ত প্রদান করিলে 

শক্রচিন্তাঃ চরণে হস্ত প্রদান করিলে ছুঃখচিন্তাঃ এইরূপে 

চিন্তাভেদ নিরপণ করিবে । এই বিষয় গ্রন্থান্তর হইতে 

বিস্তারিতরূপে নিষ্ষে লিখিত হইতেছে। 

এই শরীরস্থিত আত্মা অর্থাৎ জীব যাহা করিতে 

মানস করেন, অথব। চিন্তা করেন, মানসিক বত্তিসমুদ্ায় 

দ্বারা তাহা প্রকাশিত হয় কারণ মানসিক বত্তিবিশেষ 

দ্বারা শরীরের অবস্থাবিশেষ ব1 কার্য্য বিশেষ হয় । শরী- 

১৭ 

রের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই এক একটী সুন্ষমশিরা স্াপ্িত 

আছে। তদ্বারা ইস্ছানাম্বী মানসিক বরত্তি চালিত হইলে 

শরীরের কার্য্য দেখিতে পাওয়া! যার । এইরূপ হর্য হ্যা 

শোক প্রভৃতি অন্যান বত্তিও এশিরা দ্বারা চালিত হইয়া 
শরীরে কার্ম্য বিশেষ বা ভীবাস্তর উৎপাদন করির! দেয়। 

যখন জীব স্থানাস্তরে যাইতে ইচ্ছা করেন, তখন সেই ইস্ছা- 

রূপ মানসিক রত্তি অর্থাং জিগণমিণরাত্ত শিরা দ্বারা 

চরণাদিতে সঞ্চারিত হুইবামাত্র চরণ সঞ্চলিত হয। 

যখন অপর ব্যক্তির নিকট কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত 

করিবার ইচ্ছা হয়, তখন এ বিবক্ষা বৃত্ত শিরা দ্বার 

হৃদয় ক তালু প্রভৃতি স্থানে চালিত হইয়া আঘাত বা 
অঙ্গ সঙ্কোচিত ও প্রসারিত করাতে তাহ দ্বারা অর্থব)গক 

শব্দের উৎপত্তি হইয়া! থাকে । এইব্ূপ শিরা দ্বারা মান- 

গিক বৃত্তি চালিত হওয়াতেই ক্রোধযুক্ত ব্যক্তির চক্ষুঃ 

প্রসারিত ও রক্তবর্ণ, মুখমণ্ডল বিস্তীর্ণ” এবং সর্বশরীর 

চালিত হইতে থাকে। কখন কখন তুুদ্ধ ব্যক্তি দগ্ত দারা ওষ্ঠ 

দংশন করে। ক্রোধ অধিক হইলে সর্বশরীর কম্পান্থিত 

হইতে থাকে । কেহ কেহ আপনার অঙ্গে বা মেজে বা 

মৃত্তিকাতে করাঘাঁত করিতে থাকে। এইরূপ বিষাদ 
উপস্থিত হুইলে শিরা সম্ুদরায় সঙ্গ,চিত হয়। তাহাতে 

চক্ষু ও ওষ্ঠ সঙ্কচিত হইতে দেখা যা়। সাধারণ লোকে 
বলে, অমুক বত্তাস্ত শুনিবামার্র অমুকের মুখ শুকাইয়। 

গেল। এই শিরা সঙ্ক'চিত হওয়াতে জীবগ্ণণ উৎসাহ 

রহিত ও জড়বৎ হুইয়া পড়ে। মনে আহ্লাদ হইলে চক্ষু 
ও মুখমণ্ডল বিকসিত হয়। কৌত্রুকের কথা উপস্থিত 
হইলে মুখে হাস্য উপস্থিত হওয়াতে ওষ্ঠ প্রসারিত হয় 
ও দস্ত দৃষ্ট হইতে থাকে । সন্মূখে অল্পদ্রব্য রাখিলে যে 

ব্যক্তি ২৫।৩০ বৎসরও অল্প খায় নাই, তাছা'রও মুখ দির! 

লাল নিঃহ্যত হুইতে থাঁকে। জর্বাঙ্গনুন্দরী যুবতী 

কামিনীর অনারত অঙ্গবিশেষ অবলোকন করিলে যুবার 
শরীরে ভাবান্তর ও কাঁ্যবিশেষ হইতে থাকে । এইরূপ 

প্রত্যেক মানদিক ভাব ত্বারা মনুষ্বের অঙ্গবিশেষের 
ব্যপারবিশ্ষে ও ভাববিশেষ লক্ষি হুইয়! থাকে । এই 
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কারণেই পুত্রচিন্তা সময়ে ললাটে হস্ত ও ব্যধিচিন্তা সময়ে 
উদরে হস্ত চালিত হইয়া থাকে । এই কারণে জীবনিন্তা 

কালে উর্দে দৃষ্টি এবং মুলচিন্তা সময়ে ভূমির প্রতি দৃ্ি 
চালিত হয়। প্রশ্নকর্তা স্বয়ং ইহা অনুভব করিতে পারে 
না। দৈবজ্ঞ, প্রশ্নকর্তার শারীরিক ব্যাপার ও শারীরিক 
ভাব নিরীক্ষণ করিয়। প্রথমত কোন্ বিষয়ক চিন্তা প্রশ্ন- 

কারীর মনে আছে, তাহা স্থির করিয়! পশ্চাৎ সুক্ষনানু ক্ষন 

গাণন। করিবেন। 

অন্য গ্রন্থে শারীরিক ভাব ও শারীরিক ব্যাপার পরী- 

ক্ষার নিমিত্ত এইরূপ উপার নির্দেশ করিয়াছেন যে, 

প্রশ্নকর্তা যদি প্রশ্নকালে বান্থ বামস্তক স্পর্শ করেন, ' 

তাহ হইলে জীবচিন্তা স্থির করিবে পরন্ত প্রশ্নকালে যে 

ব্যক্তি বাহু বা মস্তক স্পর্শকরে,ঃ তাহা'র শুভ ফল হয়। 

প্রশ্নকর্তী প্রশ্নকীলে যদি বন্ষস্থল উদর বা কটিদেশ স্পর্শ 
করে, তাহা! হইলে তাহার ধাতুচিস্তা স্থির করিবে, পরন্ 

যে ব্যক্তি প্রশ্ন কালে বক্ষন্থল উদর বা কটিদেশ স্পর্শ 

করে, তাহার মধ্যম ফল হয়। যদি প্রশ্নকর্তী প্রশ্নকালে 

গুহ্াদেশ উকদেশ বা বস্তি দেশ স্পর্শ করে, তাহ! হইলে 

তাহার মুল চিন্তা স্থির করিবে পরন্ধ €শ্গিলে যে ব্যক্তি 

গুহা উক বা বস্তি স্পর্শ করে, তাহ'র প্রশ্নের ফল 
অধম হুয়।+ 

ফি প্রশ্ন বিবয়ে প্রশ্নকর্তী জানুদেশ স্পর্শ করিলে 
জীবচিন্ত! জঙ্ঘাদেশ স্পর্শ করিলে ধাতুচিন্তা এবং চরণ 

স্পর্শ করিলে মূল চিন্তা নিরূপণ করিবে। প্রশ্ববর্তা 

প্রশ্ন কালে পাদম্পর্শ করিলে গমন চিন্তা, আননম্পর্শ 

কাঁরলে ব্যবসায় চিন্তা, চিরুকষ্পর্শ করিলে পরমন্দ 

চিন্তা, হ্ৃদর স্পর্শ করিলে জ্রীতিচিন্ত পার্থদেশ স্পর্শ 

করিলে পর বিবয়ক চিগ্ত1, পরাঙ্গ স্পর্শে পর মঙ্গল 
পপ 1 শসা, ও» 8৯৮ পপ সস সপ ও পপ পাপা ১ ৫ পিপি ০০৮০০ শা পপি ৩ পাপ ৮০ টাকি ০০০ 

* মূলে, ধাতুচিস্তা মনোরমা, এই স্থলে ধাতুচিস্তা তু মধ্যম! 

এবং জেঞেয়ং মধ্যমং *মূলচিন্তনম্, এই স্থলে, জ্ঞেয়মধমং মূল- 
চিন্তনম্, এইরূপ পাঠ বনু পুস্তক সম্মত ও সমীচীন বলিয়া বোধ 

হইতেছে। নু 

চিন্তা, গর্ভস্থল স্পর্শে গর্ভ চিন্তা, কটিদেশ স্পর্শে মরণ 
চিন্তা? স্থির করিবে । 

প্রশ্নকর্তা গরশ্ন কাল নয়ন মুদ্রিত করিলে আত্মশুভ 

চিন্তা, পার্খে হস্ত প্রদান করিলে গমনাগমন চিন্তা 

বস্ত্রে বা বস্তযুক্ত কোন দ্রব্যে হস্তক্ষেপ করিলে প্রবাম 
চিন্তা ও লাভ চিন্তা নিরূপণ করিবে । প্রশ্নকালে পৃষ্ঠ 

দেশ স্পর্শ করিলে র্লেশ চিন্তা বা পরচক্র চিন্তা, প্রশ্ন 

করিয়া পাদ বিক্ষেপ করিলে পরচিন্ত। ও গমনাগমন চিন্তা, 

প্রশ্নকালে অঙ্গ কম্পিত করিলে বা! কোন অঙ্গ চুলকাইলে 
দুঃখ উপস্থিত এবং হস্ত কম্পিত করিলে শুভ ফল উপ- 

স্থিত, বলিয়! দিবে । 

প্রশ্নকালে হাস্য করিলে অপরের সুখ চিন্তা! ওন্ঠ 

মার্জন করিলে পরগত ছুঃখ চিন্তা স্থির করিবে । প্রশ্ন 

কালে পরদৃত উপস্থিত হইলে পরের মঙ্গলের নিমিত্ত 

আসিয়াছে, বিবেচনা! করিবে পরন্ত প্রশ্নকর্তী প্রশ্ন করিবার 

পর যে দিকে দৃষ্টি পাত করিবে, নেই দিকেই নেই প্রাশ্মের 
ফল অর্থাৎ চিন্তিতবস্ত আছে, সন্দেহ নাই। 

গ্রশ্নকালে যদি কণ্ঠে ও বান্থতে হস্ত স্থাপিত হয়ঃ 

ভাহ। হইলে জীবচিস্তা বলিতে হইবে। যদি প্রশ্ন করিয়া 

ক স্পর্শ করে, তাহা হইলে ত্বদেহ চিন্তা এবং মদি বান্থ্ 

স্পর্শ করে তাহা হইলে কার্য বিশেষ চিন্তা, স্থির করিবে। 

প্রশ্নকালে মস্তক স্পর্শ করিলে পরকার্ম্য চিন্তা! ব! গমন 

চিন্তা" কহিবে । প্রশ্নকালে যদি কর্ণে হস্ত প্রদান করে, 

তাহা হইলে নষ দ্রব্য চিন্তা অর্থাৎ চৌরাদি দ্বারা অপ- 
হৃত দ্রেব্যচিস্তা, যদি কটিদেশে হস্ত প্রদান করে, তাহ! 

হইলে তীর্থ চিন্ত'ঃ উকদেশে হস্ত প্রদান করিলে বিবাহ 

চিন্তা! বা পুত্র চিন্তা নাভিদেশে হস্ত প্রদান করিলে 

রোগ চিন্তা ও মৃত্যু চিন্তা, নেত্রে হস্ত প্রদান করিলে 

অর্থচিন্তা, হৃদয়ে হস্ত প্রদান করিলে বস্ত্র চিন্তা ওদুর 
দেশ গীমন চিন্তা? নিরূপণ করিবে । 

যদি প্রশ্ন কর্তা প্রশ্ন কালে চরণের অঙ্গুষ্ঠে হস্ত প্রদান 
করে, তাহ! হইলে গর্ভচিন্ত1 ভক্ষ্য বন্ত চিন্তা অথবা ভুমি 
চত্তা1 স্থির করিবে। বদি প্রশ্নকর্তা গ্রীবাদেশে ও 
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পৃষ্ঠ দেশে হস্ত প্রদান করে, তাহা হইলে বন্ধন হইতে 
মুক্তি ও সুখ দুঃখ চিন্তা স্থির হইবে। 

প্রশ্ন কালে যদি অধরে চিরুকে ও দস্তে হস্ত প্রদান 

করা হয়, তাহা হইলে দ্বিরদ প্রভৃতি চতুষ্পন জীবমিন্তা 

স্থির হইবে, সন্দেহ নাই। প্রশ্ন করিবার পর প্রশ্নকর্তা 

যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই সেই প্রশ্নকর্তার 
চিন্তিত বস্তু আছে সন্দেহ নাই। 

প্রশ্নকর্তী গণকের যে দিকে থাকিয়া প্রশ্ন করিবে, 

সেই দিকের শুভাঁশভ ফল বলিতেছি। যদি প্রশ্নকর্তী 

পূর্বদিকে বা উত্তর দিকে থাকিয়া প্রশ্ন করে, তাহা হইলে 

চিন্তিত বস্ত নিকটে আছে, যদি দক্ষিণে বা পশ্চিমে 
থাকিয়া প্রশ্ন করে, তাহ হইলে প্রশ্নকর্তীর চিন্তিত বিদয় 

দুরে আছে, বলিবে। যদি প্রশ্নকর্1 ঈশান কোণে বা 

অশ্পি কোণে থাকিয়া প্রশ্ন করে, তাহ! হইলে সেই 

চিন্তিত দ্রব্য পথে আছে, বলিবে। যদি 'প্রশ্নকর্তী 

বাযুকোণ বা নৈর্খত কোণ হইতে প্রশ্ন করে, তাহা! 

হইলে সেই নফ দ্রব্য পাওয়া যাইবে না, স্থির করিবে । 

যদি প্রশ্নকর্তী প্রশ্ন করিয়া গমন করিতে প্ররত্ত 

হয় বাঁ স্থানান্তরিত হয়, তাহা] হইলে গমন চিন্তা বলিবে। 

প্রশ্রকর্তা ত্রস্ত হুইয়! প্রশ্ন করিলে অপন্ৃত দ্রব্যচিন্ত। 

ও গখনচিন্তা স্থির করিবে । প্রশ্নকালে শিরুস্পর্শে হ্বর্থ- 
চিন্তা, হৃদর স্পর্শে ভূতলচিন্তা এবং পাঁদ স্পর্শে পাতাল 
চিন্তা স্থির করিবে । 

অক্ষরং পক্ষিতুক্তঞ্চ দিগদৈবতদিনানি চ। 
কালং বর্ণং বলং মিত্রং ধাতুমূলাদিকং ক্রমাৎ ॥ 

প্রশ্নাদিজাতিবর্ণঞ্ দেহসঙ্গল্পনাদিভিঃ। 

চিন্তিতান্পি সর্বাণি বক্ষ্যন্তে বর্ণকৈঃ ক্রমাৎ ॥ 

অক্ষর অর্থাৎ অ ই উ এ ও, পক্ষী অর্থাৎ শ্যেন পিঙ্গল 
বায়স কুট ও ময়ূর, ভুক্তি অর্থাৎ ভোজন গমন রাজ্য 
নিষ্রৌ ও মরণ, অবস্থা অর্থাৎ বাল্য কৌম।র যেন বার্থাক্য 

এই পঞ্চ অবস্থা, দিক্ অর্থাৎ শ্যেন পুর্ব দিকের অধিপতি, 
পিঙ্গল দক্ষিণ দিকের অধিপতি, কাক পশ্চিম দিকের 

অধিপতি, কুকুট উত্তর দিকের অধিপতি, মঘুর কোণচতু- 

উয়ের অধিপতি, দেবতা অর্থাং ঈশ্বর পবন ইন্দ্র ্বাকাঁশ 

সদাশিব, দিন অর্থাৎ তিথি বার নক্ষত্র, কাঁল অর্থাৎ শ্যেন 

কাক ভবিষ্যৎ কাল, কুক্ষ,ট বর্তমান কাল, পিঙ্গল মুর ভুত- 

কালঃ বর্ণ অর্থাৎ শ্যেন হিয়ণ্যবর্ণ, পিঙ্গল শ্বেতবর্ণ, 

কাক রক্তবর্ণ, কু্ক,ট চিত্রবিচিত্র বর্ণ, ময়ুর শ্যামলবর্ণ, বল 
অর্থাৎ শ্যেনাদি অপেক্ষা কাঁক বলবান্ ইত্যাদি । মিত্র 
যথা শ্যেনের মিত্র মুর ইত্যাদি। ধাতু মূল, প্রসৃতি 
যখা শ্যেন মুল, পিঙ্গল জীব, ইত্যাদি । তাদিশব্দে 

লিঙ্গীদি, যথা শ্যেন পুকব, পিঙ্গল স্ত্রী, বায়স পুকস, 

কুকুট স্ত্রীও পুন, ময়ূর নপুংসক । শ্যেন ও পিঙ্গল 

ব্রাহ্মণ, কাক ক্ষত্রিয়, কুক্,ট বৈশ্য ও শুদ্র, মযূর অস্তজ। 
এতদ্বয ভীত দেহে হস্ত বিন্ঠান 'প্রসভৃতি দ্বারা চিন্তিত বস্তু 

বা বিদর জানিতে পারাষ,.য়। যথাঃ জাতি প্রভৃতি 

ব্রিক 'প্রশ্ন চালে মুখে হস্ত প্রদান করিলে মুখ শ্যেনের 

স্থান হওয়াতে এবং শ্যেন ত্রান্ধণ জাতি প্রযুক্ত প্রশ্নের 

উত্তর স্থলে ভ্রাপ্ধণ জাত্যাঁদ নিন্রপিত হইবে । ইত্যাদি । 

এই সমুশর বিষয় অবলম্বন করির কিরূপে গণনা করিতে 

হয়, তাহা এই গ্রন্থে যথাস্থানে বিস্তারিত রূপে কথিত 

হইতেছে । ৩। 

আব্ঢং প্রশ্নলগ্নেভ্যঃ প্রথমাক্ষরভোহপি বা। 

অকারাদি স্বরাণাঞ্চ পঞ্চানাঞ্চ বিচারয়েৎ ॥ 
অস্য নামাক্ষরস্যাদৌ স্বরারাঢ়ঃ সমূতন্ছজেৎ। 

গ্রচ্ছকস্ বচঃ রহ গ্রাহো। বণঃ স্বরস্তথা ॥ 

স্বরেণ কণ্পয়েদ্বারং বার+ৎ পক্ষী প্রজায়তে । 

পক্ষিণো জায়তে বাক্যং বাক্যাচ্চ ফলসস্ভবঃ ॥ 

এই প্রশ্ন গণন1 ছুই প্রকারে সংসাধিত হুই;] থাকে, 

তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্নবাক্যের আদ্যবর্ণ অবলম্বন দ্বারা, 
দ্বিতীয় প্রশ্ন কালীন লগ্ন অবলম্বন দ্বারা। প্রশ্নকর্তার 

প্রশ্নবাক্যের অথবা তাহার নামের প্রথম যে স্বর্ণ থাকিবে, 

অথব] উহার প্রথম বর্ণে সংযুক্ত যে স্বর থাকিবে, আহা 
অবলম্বন করির1! অইডউ এ ও এই পরঞ্চম্বরের মধ্যে 
্বজাতীয় একটী স্বর কপ্পনা করিয়া লইবে। যথা আমার 
মনে কি আছে? এইরূপ প্রশ্নের আদ্যস্বর তা এই বর্ণে 



৮ পর্পক্ষী। 

তাহার স্বজাতীয় অ, এই স্বর কপ্পনা করিবে। এই 

রূপে প্রশ্রকর্তার গমন বাক্য শুনিয়া তাহার আদ্য 

স্বর বা আদ্য বর্ণে সংযুক্ত স্বর গ্রহণ করিয়া এ স্বর 
হইতে পশ্চাছুক্ত শ্লোক দ্বার বার কণ্পনা করিয়া 

লইন্মে। পরে এ কণ্পিত বার ছারা শুরু পক্ষ ও 

রুঙ পক্ষ ভেদে পক্ষী নিরূপণ করিবে ॥ পক্ষী নির্ূপিত 

হইলে তদ্বারা বাক্য ও দ্রব্য স্থির হইবে । পরে পক্ষীর 

ভোজনাদি অবন্থা দেখিয়া বাক্য দ্বারা শুভাশুভ ফল 

বলির দিবে । 

যস্য বারস্য যঃ পন্মী তমাদিং গণয়েদ্ব ধঃ | 
দিন পক্ষী কার্ধ্যনূপী প্রশ্নপক্গী ফলপ্রদঃ ॥ 

প্রশ্নবাক্যের আদ্যস্বর দ্বার বার কণ্পনা করিয়া সেই 

বারে খে পক্ষী হইতে পারে) জ্ঞানী ব্যক্তি গ্রথমত মেই 
পক্ষী ধরিয়া গণম। করিবেন। কারণ তাহার নাম দিন- 

পক্ষী । দিনপক্ষী কার্ম্যরূপী, অর্থাৎ দিনপক্ষি দ্বারা অগ্রে 
নট ও চিন্তিত দ্রব্য সম্মদায় এবং স্ত্রী পুঁকষ জীব ধাতু মুল 
প্রভৃতি অবগত হইতে পারা যায়। 'প্রশ্নপক্ষী ফল বলিয়া 

দেন অর্থাৎ প্রশ্নরকীলে লগ্ন স্থির করিয়া সেই লগ্গে এ 
পঙ্ষী ভোজন প্রভৃতি কোন্ অবস্থায় আছে, তাহা নির্ণর 
পূর্বক শেষে প্রশ্ের ফল বলিয়। দেওয়। গণকের কর্তব্য । 

ফলতঃ অগ্রে বস্তু ও বিষয় স্থির করিরা পশ্চাৎ তাহার 

ফলাফল ব্যক্ত করাই সঙ্গত হইতেছে । 
অকারাদি ও কারাস্তাঃ শ্বরাঃ পঞ্চ প্রকীর্চিতাঃ 

ভুক্র্থং করয়েদ্রপং স্বরাস্তে পক্ষিরূপিণঃ ॥ 

অকার অবধি ওকার পর্য্যন্ত (ক্লীব স্বর ত্যাগ করিয়া) 

পচটা হুত্র স্বর পক্ষি রপে কীর্তিত হইয়া থাকে । যথা 

অ শ্ঠেন, ই পিঙ্গল, উ কাক, এ কুক্কট, ও মযুর। অ আ 
এই উভয় স্বরে অ, ই ঈ এই উভর স্বরে ই,উউ এই 

উভয় স্বরে উ, এ & এই উভয় স্বরে এ, ও ও এই উভয় 

স্থরে ও, এই পঞ্চ স্বর মাত্র গ্রহণ করিয়া ভা! দ্বারা 
যথেশক্ত পক্ষী কপ্পনা করিবে) খষ্জ ৯৯৯ এই ক্লীব 

বর্ণচতুষ্টয় পরিত্যাগ করা হুইয়াছে। বদি প্রশ্নের আদ্য 

বণে এ স্বর থাকে তাহা হইলে উহাকে ব্ঞ্জনের মধ্যে 

সম্বিবেশিত করিয়া উচ্চারণে যে স্বর উপলব্ধি হয়, তাহাই 
অর্থাং ই গ্রহণ করিতে হুইবে। যথা প্রশ্মের গ্রথম 

কষ, এই পদ থাকিলে উহ্ীকে ব্যঞ্জন কণ্পনা করিলে 
ক্রিন্জ উচ্চারিত হুয়। উহার প্রথম সংযুক্ত স্বর ই, 
স্থৃতরাং ক্লীব স্বর স্থলে ই অর্থাৎ পিঙ্গল পক্ষী গ্রহণ 
করিতে হইবে । ভোজন গমন প্রভৃতি অবস্থা ভোগের 
নিমিত্ত পক্ষিগণের রূপ কপ্পনা করা হইয়াছে। বস্তত 
ইহ্থারা কম্পিত পক্ষিন্নপী স্বর ভিন্ন স্বতন্ত্র কিছুই নহে। 

অকার: শ্যেন আখ্যাত ইকারঃ পিঙ্গপস্তখা | 

উকারো বায়মশ্চৈব একা রস্তাম্রচ ডকঃ। 

ওকারো নীলকণশ্চ ম্বরাস্তে পঞ্িলংদ্ঞকাঃ ॥ 

অকার শ্যেনপক্ষী, ইফার পিক্ষল পক্ষী, উকার কাক 

পদ্ষীর্একার কুক্ণট পক্ষী, ওকার নীলকণ্ঠ অর্থাং মমূর। 
পঞ্চস্বর এইরূপে পঞ্চ পক্ষী নামে আখ্যাত হুইরাছে। 

'অকারঃ পৃর্দিগ্ ভাগে ইকারশ্চৈব দক্ষিণে । 
উকারঃ পশ্চিমে জ্ঞেরঃ একারশ্চোত্তরে তথা ! 
শেষস্থানেষু সর্কোষু ওকারঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ 

অকার পুর্বদিকের অধিপতি, ইকার দক্ষিণদিকের 

অধিপতি, উকার পশ্চিম দিকের অধিপতি, একার উভয় 
দিকের অধিপতি, ওকার অবশিষ্ট সমুদয় দিকের অধি- 

পতি, বলিয়। কীর্তিত হুইয়াছে। অপহৃত ভ্রব্য কোন্ 

দিকে আছে, এতৎপ্রসৃতি স্থলে দিক জীনিবার আব- 

শ্যক হইলে দিশধিপতি পক্ষিদ্বার। তাহা নিন্নপিত হইবে । 
যস্যাং দিশ্দয়ং যাতি স্বরস্তৎপঞ্চমীং দ্িশম্। 

বর্জয়েৎ সর্ধকার্য্যেষু যাত্ীকালে বিশেষতঃ ॥ 

প্রশ্নের আদ্য বর্ণে যে স্বর থাকিবে তাহার পঞ্চমম্বর 

যে দিকের অধিপতি হুইবে। সেই দিকৃু সকল কার্য্যেই 

বিশেষতঃ যাত্রাকালে ত্যাগ করিবে । 

পৃচ্ছতে প্রচ্ছকঃ স্থাস্থ স্থঃ স্বরস্যান্তমিতাং দিশম্। 
হানি মৃতু্র্ভয়ং ভঙ্গো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

প্রশ্নকর্তা প্রশ্নকালে যদ্যপি শ্বরের অস্তময় দিকে অর্থাৎ 

যে দিকে স্বরগণের অন্ত হয় ও পঞ্চমন্থর যে দিকের অধি- 

পতি হয়, সে দিকে যদি যাঁত্রাদি করে, তাহা হইলে হানি 
মৃত্য ভর ভঙ্গ, এই সযুদায় অনিষ্ট ঘটিরা থাকে, সন্দেহ নাই।' 



শিবোক্তপঞ্চপক্ষী । 

পঞ্চস্বর দ্বারা ব্যঞ্জনবর্ণ গ্রহণ প্রণালী । 

অকারে কছড়াবর্ণাধ ত বাশ্চ ভবস্তিহি। . 

খজঢা ন মশ।বর্ণ ইকারে পরিকীর্থিতাঃ ॥ 

গঝতাঃ পধযযা বর্ণ উকারেস্থার্যাক্রমম্ । 

'ঘণ্ট থাঃ ফরস! এতে বর্ণ! এ স্বর মাত্রগাঃ । 
চঠদাবল হাবর্ণ ও স্বরে পরিকীর্তিতাঃ ॥ 

অস্থর দ্বারা কছডধ ভব, এইছয়টী বাঞ্জন বর্ণ 

পরিগৃহীত হুইয়া থাকে । ইত্বর দ্বারাখজঢ নমশ, 

এই ছয়টী বাঞ্জন গ্রহণ করা যায় । উ ম্বরেগবতপবব, 
এই ছয়টা ব্াঞ্জন বর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে । এ স্বর দ্বারা 
ঘটখফরস এইছয়টীব্ঞ্জনব্যক্তহয়। ও স্বর দারা 
চ ঠদব লহ, এই ছয়টী বাঞ্জন গৃহীত হইয়া থাকে। 

হ্বর পঞ্চ দ্বারা বার কথনম. ৷ 

প্রথমে রবিভৌমৌ চ দ্বিতীয়ে চন্ত্রচন্্রজৌ । 
ভূতীয়ে জীববারশ্চ চতুর্থে ভূপতবাসরঃ। 

পঞ্চমে মন্দবারশ্চ পক্ষিণাং ক্রমশে। লিখেৎ | 

অ স্বরে রবিবার ও মঙ্গল. বার লক্ষিত হইবে । ই 

স্বরে সোম যার ও বুধ বার বুঝাইবে। উ স্বরে রহস্পতি 
বার পরিগৃহীত হইবে । এ স্বরে শুক্রবার লক্ষিত হুইবে। 

ও ম্বরে শনি বার বুঝাইবে । 

স্বর দ্বারা ভিথিকপ্পনম.। 
নন্দ ভদ্রা জম রিকা? পূর্ণ চ তিথয়ঃ ক্কুমাৎ। 

অ স্বরে নন্দ! তিথি অর্থাৎ প্রতিপৎ য্ঠী ও একা- 

দলী পরিগৃহীত হইবে । ই স্বর দ্বারা ভদ্র! ভিথি অর্থাৎ 

ব্বিভীয়! সপ্তমী ও দ্বাদশী গ্রহণ করা যাইবে । উ স্বরে জয়া 
তিথি অর্থাৎ তৃতীয় অইমী ও ত্রয়োদশী লক্ষিত হইবে। 
এ স্বরে রিক্তা ভিখি অর্থাৎ চতুর্থা নবমী ও চতুর্দশী 
বুঝ।ইবে। ও স্বরে পূর্ণ তিথি অর্থাৎ পঞ্চমী দশমী পূর্ণিমা 
ও অমাবস্যা গৃহীত হইবে। 

স্বর দ্বারা লগ্মাদি কণ্পনা । 
অকারে মেষনিংহালিঃ ই কন্যাযুগ্ম কর্কটাঃ | 

উ কারশ্চাপমীনৌ চ এ কারশ্চ তুলাবৃঘো ॥ 
ওকারে মৃগকুস্তো চ রাশীশান্তদ্গ্রহেশ্বরান্। 
[বরাধঃ স্থাপয়ে খেটান্ রাশের্ষে। যস্য নায়কঃ ॥ 

১ ৪) 

অ স্বরে মেষ সিংহ ও বিছা, ই ম্বরে কন্যা মিথুন ও 

কর্কট, উ স্বরে ধনু ও মীন, এ স্বরে তুলা ও বণ ও স্থারে 
মকর ও কুস্ত কম্পিত হুইবে। এইরূপে লগ্ন কপ্পনাপুর্ব্বক 

1 পঞ্চস্বরাত্মক পঞ্চ পক্ষীর নি্ষে স্থাপন করিয়া তাহার 
নিষ্বে যে যে গ্রছ যে যেরাশির অধিপতি তাহ বিন্যাস 

করিবে। 
স্বর দ্বারা নক্ষঞ্র কণ্পনা । 

অকারে সপ্ত খক্ষাণি রেবত্যাদি ক্রমেণ চ। 

পঞ্চ পঞ্চ ইকারাদাবেবং খক্ষং শ্বরোদয়ে ॥ 

অকারে রেবতী অশ্মিনী ভরণী কৃত্িক রোছিণী মৃগ- 

শিরা আর্দ্র, এই নপ্ত নক্ষত্র পরিগৃহীত ক্র, ই ম্যরে 
পুনর্বনথ পৃষ্যা অশ্লেষা মথা পুর্বফন্তণী, এই পঞ্চ নক্ষত্র 
গ্রহণ করা বায়। উন্বরে উত্তরফন্কণী হস্তা চিত্রা স্বাতী 
বিশাখা, এই পঞ্চ নক্ষত্র কণ্পিত হইয়া থাকে । এ স্বরে 

অনুরাধা জ্যেষ্ঠা মুল পূর্বাষাঢ়। উত্তরাষাঢ়া, এই পঞ্চ নক্ষত্র 
গৃহীত হয়। ও স্বরে শ্রবণ! ধনিষ্ঠা শতভিযা পূর্ববভাদ্রপদ্, 
উত্তরভাদ্রপদৃ, এই পাঁচটি নক্ষত্র কণ্পিত হুইয়! থাকে। 

মতাস্তরম্। 
প্রথমে চাশ্িনী পূর্বং পঞ্চ নক্ষত্রমুচ্যতে । 

ততঃ ক্রমাৎ দ্বিষট্ ক্রমাৎ পঞ্চপঞ্চ চ তারকাঃ ॥ 

অস্বরে অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোছিণী মৃগশিরা। 
এই পাঁচটী নক্ষত্র কম্পিত হয়। ই স্বরে আদ্র! পুনর্বন্থ 
পুধ্যা অশ্লেষা মঘা পুর্ববফল্তণী, এই ছয়টী নক্ষত্র গ্রহণ 

করা হইয়া থাকে । উত্তরে উত্তর ফন্কণী হস্তা চিত্রা 

স্বাতি বিশাখা অনুরাধা এই ছয়টী নক্ষত্র কপ্পনা করা 
যায়। এ স্বরে জযোষ্ঠ। মূল পূর্বযাঢ়া উত্তরাষাঢ়া শ্রবণ। 
এই পাচটী নক্ষত্র কপ্পিত হুইয়! থাকে । ও স্বরে ধনিষ্ঠা 
শতভিষা পূর্বভাদ্রপদূ উত্তরভাত্রপদ্ রেবতী, এই পাঁচটা 
নক্ষত্র গৃহীত হয়। 

স্বরাধিপতি কখনম.) 
স্বরাণাঞ্চ ক্রমেণৈব দেবত] পরিকথ্যতে | 

ঈশ্বরঃ পবনশ্চৈব ইন্ত্রাকাশঃ সদাশিবঃ ॥ 

জন্বরের অধিপতি ঈশ্বরঃ ইন্যরের অধিপতি" পবন, 

৮ 
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উম্বরের অধিপতি ইন্দ্র, এম্বরের অধিপতি আকাশ, ওম্ব- 
রের অধিপতি সদাশিব। ূ : 

| প্রাচ্যাং পৃ্থী গুরুশ্চৈব যাম্যাং শুক্রো জলং তথা। 
পশ্চিমে মঙ্গলশ্চামসিবু'ধো বায় স্তখোত্তরে। 
হুর্যযপুত্রস্তথাকাশঃ ক্রমাজ্ জ্ঞেয়ো বিশেষতঃ | 

পূর্বদিকে অন্বরে পৃথিবীতত্ব ও বৃহস্পতি | দক্ষিণ- 

দিকে ই স্বরে জলতত্ব ওশুক্র। পশ্চিমে উন্বরে মঙ্গল ও 
অগ্মি তত্ব । উত্তরদিকে এন্বরে বারুতত্ব ও বুধ । উর্দ্ধে 
ওম্বরে আকাঁশতত্ত্ব ও শনি । 

“পার্থিবেন বেন যুদ্ধং সপ্দিরভবতি বারণে। 

বিজক্ষো' বন্ধিতত্বেন বায়ৌ তঙ্গে। মৃতিন্তথ| ॥ » 

পৃথ্িবীতত্বে সংগ্রাম বিষয়ক প্রশ্ন হইলে যুদ্ধ উপস্থিত 
হর়। জলতত্বে প্রশ্ন হুইলে সন্ধি হয়। অগ্মিতস্্বে প্রশ্ন 
হইলে সংগ্রামে জয় হয়। বায়ু তত্বে প্রশ্ন হইলে যুদ্ধে 
ভঙ্গ ও মৃত্রু ঘটিয়া থাকে । 

“বায়বাং বাতজন্তত্বমনলাৎ পিস্বুবন্তাতা । 

বাঁরুণাৎ কফজন্তত্বং মাহেন্দ্াদের মিশ্রিতম ॥ ৮ 

শিবোভপঞ্চপক্ষী | 

বর্ণনিরপণম.। 
“ নীলবর্ণশ্চ বায়ব্যো রক্তবর্ণশ্চ পাবকঃ। 
পীতবর্ণশ্চ মাহেন্দ্রো বরুণঃ শুরুবর্ণকঃ ॥৮ 

বায়তত্ত্ব নীলবর্ণ, অগ্মিতত্ব রক্তবর্ণ, পৃথিবীতত্্ পীত- 
বর্ণ, জলতত্ব শুর্লবরণ। ইহা দ্বারা বণ জান! যায় ।, 

আকৃতি নিরপণম.। 
. “ অর্ধচন্ত্রো। ভবেদ্ বায়ুক্িকোণস্থানতোহনলঃ। 
চতুরঅস্ত মাহেন্দ্রো বরুণো বর্ত,লাক্কৃতিঃ ॥ ৮ 

বায়(এ) অর্ধচন্দ্রীকার। অগ্নি (উ) ভ্রিকোণ । 
পৃথিবী ( অ) চতুক্ষোণ। বৰকণ (ই) গোলাকার । 

ক্ষিতৌ ব্রহ্ম! জলে বিষ্কুস্তথা রুদ্রো! হতাশনে। 
ঈশ্বরঃ পবনে চৈব তথাকাশে সদাশিবঃ ॥ 

পৃথিবীতত্বের অধিপতি ব্রদ্ধা, জলের আঁধপতি বিষ 
অগ্মির অধিপতি কড্র, পবনের অধিপতি ঈশ্বর এবং 
আকাশের অধিপতি সদাশিব । 

বায়ুতত্ব সময়ে রোগাদি বিষয়ক প্রশ্ন হইলে বাত-: 

অন্য রোগ স্থির হইবে । অগ্মিতত্বের সময় প্রশ্ন হইলে ূ 

পঞ্তজনিত রে।গ নিরূপণ হইবে । জলতন্ব্বের সময় প্রশ্ন 

হইলে কক জন্য রোগ স্থির হুইবে। প্র্থবীতত্বের সমর ; 

প্রশ্ন হইলে বাযুপিত কফের মিশ্রতা জনিত রোগ নিরূপণ 

করিবে । ৰ 

“ না৯সৎ সদিপাতোহপি জায়তে সব্বসন্মতঃ 1” র 

আকা।শতত্ত্বের সময় প্রশ্ন হইলে সামিপাতিক বিকার , কালনিরূপণম্। | 

: ভাতৌ ময়ুরকুজৌ চ কুকুটো। বর্তমানক:। হর, হা তার্ববদ সম্মত । | 
ূ বলিভুক্শ্রেনকৌ খ্যাতৌ ভবিষাত্তো সুনিশ্চিতম্। 
| পেচক ও মুর অতীত কাল। কুক বর্তমান কাল। 
| শ্যেন ও কাক ভবিষ্যৎ কাল সন্দেহ নাই। প্রশ্ন কর্তী যদি, বায়তত্ব কালে প্রশ্ন করিয়া পরে | ভৃক্কৌ চ মানং গমনে চ পক্ষং রাজ্যে দিনং স্বপ্নগতেহযনঞ্জ | : 

অশ্মিতত্তবের সময়ে প্রস্থান করে, তাঙ্কা হইলে বাতপিত্ত | মৃতে ছবর্ষং প্রবদস্তি সংথা।ং কালগ্রমাণং মুনয়ঃ প্ররৃদ্কাঃ ॥ 
জনিত রোগ শিল্নগণ করিবে । এইরূপ  অন্যতত্বের | পক্ষিগণের ভোজনাবস্থায় প্রশ্ন হইলে এক মাসে 
(মগগোশেও হিশী কল হইবে। | গনাবস্থায প্রশ্ন হইলে, এক পক্ষে রাজ্যাবন্থাটী প্রশ্ন 

“ নায়বা মওলে প্রশ্নে জীবো যদানলং ব্রাজেৎ। 
বাহুপিত্বোন্তবং বিদ্ধি তথৈব যোগঞ্জাস্তরম্।. 



শিবোক্তপঞ্চপক্ষী। 

হইলে একদিনে, স্বপ্মাবস্থায় প্রশ্ন হইলে ছয় মাসে মরণাব- 

স্থায় প্রশ্ন হইলে এক বৎসরে ফল হয়। মহ্র্ষিগণ এইরূপে 

কলের কাল পরিমাণ নিরূপণ করিয়াছেন । 

প্রশ্নপদার্ধ নিন্নপণম,। 

গ্রেনো মূলে! ভবেৎ কুকে! জীবে ধাতুশ্চ বায়সঃ | 

কুকুটো মূলর্জীবৌ চ মূলধাতুঃ শিখণ্যুপি ॥ 

শ্ট্যেন দ্বারা যুল পেচক দ্বারা জীব, বায়স দ্বারা ধাতুঃ 

ুন্বট দ্বারা মুল ও জীব, মযুর দ্বারা মুল ও ধাতু নিরূপিভ 
ঈইয়। থাকে। 

জীবভেদ নির্লপণম.। 

চহুষ্পাৎ পিঙ্গলো জ্ঞেয়ে' দ্বিপাদদৌ হ্েনবায়সৌ | 
তাশজচূড়ো! নথী শৃঙ্গী শিখত্ী পক্ষিজীবকঃ ॥ 

পিঙ্গল ত্বার' চতুষ্পপদ জীব, শ্যেন ও বায়স দ্বারা 

দ্বিপদ জন্ত, কু্কট ছারা নখীয়ুধ ও শ্ঙ্গায়গ জন্ত, মমুর 
ধারা পক্ষী জাতি লক্ষিত হুইবে। 

লিঙ্গভেদকথনম_। 

শ্থোনং পুমংল বাঃ কুক বায়ল পুকষস্তথা | 

কুন্ধুটঃ সীপুমাংন্চৈব পিখত্তী চ নপুংসকম ॥ 

শ্যেন দ্বারা পুক”, পেচক দ্বারা স্ত্রী, কাক দ্বারা পুৰকষঃ 

কুকট দারা স্ত্রী ও গকষ, মমূর ছারা নপুৎসক লক্ষিত 
হইবে । 

রি 
৮ 

জাতিভেদ নিন্ূপণম.। 

শ্রেনকুন্জৌ ছ্বিজশ্রেষ্ঠোৌ মহীপালত্থ বায়সসঃ 
হাঅচুড়ো বশিক্ শুরা নীলকঠস্তথাস্ত্যজঃ 

শ্যেন ও পেচক ছ্।রা ব্রাঙ্ণ, কাক দ্বারা ক্ষত্রিয় 

কুকট দ্বারা বৈশ্য ও শুর ময়ূর দ্বারা অন্ত্রাজ জাতি 
নিরূপণ করিবে । ্ 

বণভেদ নিরূপণম,। 
গ্েনো হিরণ্যবণশ্চ পিঙ্গলং শুব্লবর্ণক: ! 

কাকো। রকঃ দিতশ্চিত্রঃ কুক্ধুটঃ শ্'মলঃ শিখী ॥ 

শ্েনপক্ষি দ্বারা সুবর্ণ বর্ণ, পিক্গল বারা শুক্লুবর্ণ, 
'কাকদ্বার রক্তবর্ণ কুকুট দ্বার বিচিত্র শ্েতবর্ণ, মনতুর 
দ্বার শ্যামলবর্ণ লক্ষিত হইয়। থাকে । 

১৯১ 

বলজ্ঞানম.। 
কাকে বলী হু সর্কেভ্যস্তত্মাৎ শ্তেনে। হি ছর্ব্বলঃ | 

কুকুটো হুর্বলন্তন্মাৎ তন্মাৎ কুক! হি ছুর্বলঃ ॥ 
সর্বেভ্ো! ছর্বলঃ পক্ষী নীলঞ্ঠো ন সংশয়ঃ । 

কাক সর্বাপেক্ষা বলবান্ঃ কাক অপেক্ষা শ্োন হূর্ববল, 

স্টোন অপেক্ষ! কুক,ট ছুর্বল, কুক,ট অপেক্ষা! পেচক দুর্বল, 
পেচক অপেক্ষা ময়ূর দুর্বল, সন্দেহ নাই। 

ধাতুভেদ কথনম,। 

গুক্রে চন্দ্রে তবেদ্রৌপ্যং বুধে স্বর্ুদাজতম্। 
গুরো রস্যুতং হেম হুর্য্যে মৌক্তিকমুচ্যতে ॥ 
ভৌমে তাত্রং শনৌ লৌহ্ং বাঁরাণামুদয়ক্রমাৎ । 

ধাতু বিষয়ক প্রাশ্ন হইলে প্রথমত স্বর দ্বারা বাঁরের 

উদয় করিতে হইবে । সোম বার ও শুক্র বারের উদয় 

হইলে রোপ্য, বুধবারের উদয় হইলে সুবর্ণ, রহস্পতি 
বারের উদয় হইলে রত্বযুক্ত সুবর্ণ, রবিবার উদিত হইলে 

মুক্তা, মঙ্গল বার হইলে তা? শনিবার হইলে লৌহস্থির 
করিবে। ৃ 

উদৃভি শ্নিরূপণম._ 1 

শুক্রে চন্ছরে গুলব্পী, লতাকন্দৌ বুধে তথ] । 
পত্রং গুরৌ ফলং সুরে মূলঞ্চ রবিজে কুজে ॥ 

উদ্ভিদৃ বিধয়ক প্রশ্ন হইলে ধদি সৌম বা শুক্র বারের 

ূ উদয় হয়ঃ তাছা। হইলে গুল্যু বা বল্লী স্থির হইবে'। বুধ 

৷ বারের উদয় হইলে, লতা বা কন্দ নিরূপিত হুইবে । এই- 
রূপ বৃহুস্পতি বারের উদয় হইলে পত্র, রবি বারের উদয় 

হইলে ফল, শনি বা মঙ্গল বারের উদয় হইলে যুল নির- 

পিত হুইবে। 

হাত ধনাদিকম্যাবস্থা নিরপণম.. | 

শ্রেনেই্বৃশ্ধনং জেয়ং পিঙ্লে জলপক্কযুক্। 

ূ বায়সে তৃণসংযুক্তং কুকধুটে ভন্মনাবৃতম্ ॥ 

।._ শ্েনপক্ষী দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, ধম ভুতলে 
নিখাত আছে। পিঙ্গল দ্বারা অবগত, হওয়া যায় যে, 

হৃতদ্রবা জল ও পক্ষের মধ্যে আছে। বায়স দ্বারা জান! 

যায় যে, অপদ্ধত ধন তৃণমধ্যে লুকায়িত রক্কিয়াছে। কুক,ট 
বার! জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অপন্ৃত বন্তু ভল্মারত আছে। 

1 

র 
! 

| 
া 



১২ | শিবোভপঞ্চপক্ষী। 

হৃওধনাদিকস্থিতিস্থাম নিপণধ.। শক্রমিত্রভাধ কথনধ,। 
শ্তেনঃ শিখী গৃহাত্যর্ং বন্স্থানেযু নিশ্চিতম্। মিঅং ময়ুরঃ শ্রেনম্য মযুরস্ত চ পিজগলঃ | 
স্বগ্রামে তেনকুজো চ বায়সে বন্ধুমাধ াৎ॥ তাত্রচ্ড়ন্ত হুহৃদৌ মযূরপিক্গলো তথা ॥ 

কুকুটঃ পরদেশে চ পরগ্রামে তখা শিখী। বায়সন্তাপি মিঅং স্ভাৎ শিখী ভবতি সর্বদা! | 

সেম ও হযূর দ্বারা জানা যাইবে যে হত দ্রব্য গৃহ সুহ্থদৌ পিক্গলস্তেনৌ মযুরারণশেখরো ॥ 
যথ্যে কিন্তু আত্মীয়ের নিকট আছে। স্টোন ও পেচক ছার] শ্যেনের মিত্র ময়ূর, যযুরের মিত্র পিঙ্গল, ইটের 

আছে। বায়স দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাইবে যে, কোন মুর ও কুক । 

আত্মীয় বন্ধু তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে। কুক,ট দ্বার! নিরূপিত কাবকুকুটো টিরারিালিল্ন্ 
হইবে যে, ভাছা দেশীন্তরে শিয়াছে, যর ম্বারা জানিতে ময়রস্ত রিপুর্নিত্যং সর্বদা শ্রেনবায়সৌ ॥ 
পারা যাইবে যে, তাহা কোন গ্রামান্তরে নীত হইয়াছে। | বসত: শ্রেনকাকৌ ছৌ তাত বিভবষো । 

দুরতা নিরূপণষ,। কাকন্ত শত্রবে। নিতাং পিঙ্গলশ্তেনকুকুটোঃ ॥ 
কুজচ্চেন্দশ হন্যে ভাৎ চতুঃক্রোশে চ কুুটঃ। ৃ 
দ্বিক্রোশে চ শিখী কাকঃ শ্রেনঃ ক্রোশে চ পূর্ববতঃ | 

পেচকের উদয় হইলে দশহত্ত দুরে, কুকের উদয় 
হইলে, চারি ক্রোশ দুরে, মনুরের উদয় হইলে ছুই ক্রোশ 

শক্র ; দূরে, স্থোনের উদয় হইলে এক ক্রোশ দূরে চিন্তিত থা ূ দার 
উদ্দিষ্ট স্তরে আছে, বলিয়া! দিবে। কোন্ দিকে উদ্দিউ বারযোগে গঞ্চ নর গম. । 

স্ববা আছে, জানিবার আবশ্যক হইলে কোন পক্ষী কোন রবৌ ভৌমে চ ভেরুণে। মঘুরবায়সৌ শন । 

দিকের অধিপতি, তাহা দ্বার! দিক নিরূপণ জি র্জাং পদায়ুধঃ শিখী শুক্রে কাককুজৌ গুরৌ তথা ॥ 

সেনের তদয় ছারা ু্বরদিক্, পেচকের উদয় দ্বারা দক্ষিণ কুজঃ কুকুটকে। জেন্দোঃ ক্রমোহযং শুরুকষ্ণয়োঃ । 

দিক, কাফের উদয় দ্বারা পশ্চিম দিকৃ, কুক টের উদয় দ্বারা] রবি ও মঙ্গলবারে শুরু ও কষপক্ষে শ্যেনপক্ষীঃ 

উত্তর দিক, হুরের উদয় দ্বারা অবশিউ সমুদায় দিক | শনিবারে শুর্লুপক্ষে মন, ক্চপক্ষে কাক, শুক্রবারে 

কাক ও কুক শ্যেনের শত্র। এ কাঁক ও কুন্ধ,থ 

পিঙ্গলের শত্রু । শ্যেন ও কাক ময়ূরের শত্র । এ শোন 
ও কাক কুকটের শত্র। পিক্ষল শেন ও কুক্ধ'্ট কাকের 

মিণীত ইয়া থাকে। শুক্ুপক্ষে মর, ও কৃষ্ণপক্ষে কুক,ট, ব্বহস্পর্তিবারে শুক্ল 
অঙ্গ প্রত্ঙ্গডেদ কখনম.। পক্ষে কাক ও কৃষণপক্ষে পিঙ্গল, সোম ও রুধবারে 

স্তেনে! মুখং কণ্ঠবাহ্ কুজে। বক্ষত্ত বায়সঃ। ০ পক্ষে পিঙ্গল ও ককগদে কুক, অধিপতি হইয়া-: 

কুকূটঃ পৃষ্ঠভাগঃ স্তাৎ শিখী পাদযুগং ক্রমাৎ। থাকেন। ইহার নাম দিনপক্ষী। ইহা দ্বারা প্রশ্ননরব্য - 

শ্যেমপক্ষ দ্বারা মুখ, পেচক দ্বারা কণ্ঠ ও বাহু, বায়স | নির্ণয় হয় 
ঘারা বক্ষ: ন্থল, ফুট দ্বারা পৃষ্ঠদেশ, মুর বারা চরণ- | ______ _--- টাটা 

মুগল স্থির হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা হতাদি ভ্রবা কোন্ * কোন কোন মতে শুরুপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ অনুসারে বার 

অঙ্গের অলঙ্কার, তাহা! জানিতে পারা যায়। অথবা | তিঞ্িনক্ষতর প্রভৃতির অধিপতি পক্ষিগণের বিভিন্নতা প্রদর্শিত : 
পরশ্নবর্তী গ্রথ্বকালে যে অঙ্গ স্পর্শ করে, তাহা ভ্বারা | হইয়াছে। এই শিবোক্ক পঞ্চপক্ষীর ২ পৃষ্ঠা ১. কলম দেখি- 
প্রশ্নপদ্ী নির্নপিত হইতে পারে। লেই বোধ গম্য হইবে। 



শিবোক্তপঞ্ষপক্ষী ৷ ১৩ 

ফলা ফলগাণনাক্রমকথনম_। 

দিনেযু শুর্ুপক্ষে যঃ কষে রাত্রিষু সংক্রমঃ | 

রুষ্ণ পক্ষে দিনে যন্ত শুক্রে রাত্রিধু সংক্রমঃ॥ 

শুরুপক্ষের দিবসে যে বারে যে পক্ষির পরে যে পক্ষির 

উদয় হয়, র্ুষঃপক্ষের রাত্রিতে সেই বারে সেই পক্ষির 

পরে সেই পক্ষির উদয় হুইরা থাকে। কৃ্চপক্ষের দিনে যে 

বারে যে পক্ষির পরে যে পক্ষির উদয় হয়, শুর্লপক্ষের 

বজনীতেও সেই বারে সেই পক্ষির পরে সেই পক্ষির উদয় 

হইয়। থাকে । | 

একান্তরাদয়ঃ কষে শুরুপক্ষে করমোদয়ঃ | 

কুম্পক্ষের দিবাতে প্রথমে মে পক্ষির উদয় হয়, 
তাহার একএকটি পক্ষির পরে একএকটি পক্ষির উদয় 

ছইবে, এবং শুর্রুপক্ষের দিবসে প্রথমে যে পক্ষির উদয় 
হর, তাহার পরপরবন্তী পক্ষিসকল ক্রমশঃ উদ্দিত হুইয়] 

থাকে । ৃ 

শুর্রপক্ষদিবাস্থরকথনং রুষ্ণপক্ষরা ত্রিম্বরকথনঞ । 

অহিপুরে ভো। গোকারিপুরে। 

একো নরিপু। উপেন্ট্রোহরি। 

বিফুঃ তে লো ক॥ 

সুত্র। 

অ ই উ এ ও 

ও অ ই উড এ 
এ ও অই উড 

উ এ ও অই 

ই উ ও  অ 

শুক্রুপক্ষের দিবসে ও কষ্পক্ষের রাত্বীতে রবি ও মঙ্গল 

বারে হুর্য্যোদয়ে প্রথমতঃ শ্ঠেন, তৎপর ক্রমে পিঙ্গল, কাক, 

কুকুট ওমসুরের উদয় হইয়া থাকে । শনিবারে প্রথ- 
মতঃ মর, তৎপরক্রমে শ্টেন, পিঙ্গল, কাক ও কুক,ট 
শুক্রবারে প্রথমতঃ কুট, পরক্রমে মুর, শ্যেন, পিঙ্গল, 

রুধবারে প্রথমতঃ পিঙ্গল, পরে ক্রমে কাক, কুক্ক,ট, ময়ূর ও 

শ্যেন উাদত হয়। 

কষ্ণপক্ষদিবাস্বরকথনং শুর্লপক্ষরা ত্রিম্বরকথনঞ্চ । 

অন্ুমোদিতে। উন্মদিতেন। 

ওদিশেবযুঃ। ইত্যেবজু হো। 

এবমুক্কো সি॥ 
সুত্র। 

অ উড ও ই এ 

উ ও ই এ অঅ 

ও ই এর অ উ 
ই এ অব উড ও 

এ অ উড ও ই 

কুষ্ণপন্ষের দিবসে এবং শুক্লপক্ষের রজনীতে রবি 
মঙ্গলবার সুর্সে্যাদয়ে প্রথমতঃ শ্যেন, তৎপর ক্রমে কাক, 

মর, দির্ল ও কুকট? শনিবারে অগ্রে কাক, পরে ক্রেমে 
ময়ূর, পিঙ্গল, কুক,ট ও শ্যেন ? শুক্রবারে প্রথমতঃ যুব, 

পরে ক্রেমে পিঙ্গল, কুট, শ্যেন ও কাক + বহুস্পতিবা'রে 
অগ্রে পিঙ্গল তৎপর ক্রেমে কুকুট, শ্যেন, কাক ও মযুর ; 
এবং মোম ও নুধবারে প্রথমতঃ কুক ট, পরে ক্রমে শোন, 

কাক, মযূর ও পিঙ্গল উদ্দত হয়। 
পঞ্চপক্ষিণাংবাল্যাদি পঞ্চাবস্থাকথনম.। 

বালঃ কুমারন্তরুণে বৃদ্ধে! মুতোরিতি ক্রমাৎ। 

ঘটিক। যট্যড়েবং হি ফলমেষামুদাইতং ॥ 

বাল, কুমার, তৰণ, বদ্ধ এবং যৃত,--এই পাচটী 

অবস্থা ছয় ছয় দণ্ড পরিমাণে প্রত্যেক পক্ষী প্রাপ্ত হুইয়া 

থাঁকে। ইহাদের ফল লিখিত হইতেছে ।-- 

দৃষ্টান্ত বথা-_শ্বেন পক্ষী শুক্রুপক্ষে রবিবারে প্রভাতে 
উদ্দিত হইয়া বেল! ৬ দণ্ড পর্য্যন্ত বাল্যাবস্থা! ভোগ করে, 

তৎপরে ১২ দণ্ড পর্যন্ত কৌমারাবস্থঠ, তৎপর ১৮ দণ্ড 

পর্য্যস্ত যৌবনাবস্থা, ১৮ দণ্ডের পর ২৪ দণ্ড পর্যন্ত রদ্ধা- 

বন্থা, শেষ ৩০দওড পর্য্যন্ত মরণাবস্থ। ভোগ করিয়। থাকে। 

ও কাক? ব্বছল্পতিবারে এরূপ প্রথমতঃ কাক, পরে | শ্টেন পক্ষী যে ৬ দণ্ড বাল্যাবস্থা, ভোগ করে, সেই ৬ দণ্ডকাল- 
ক্রমে [হ্ মন্তর, শ্যেন ও পিঙ্গলঃ এবং সোম ও | মধ্যে পিঙ্গলপক্ষী কৌযারাবস্থা, কাক তকণাবস্থা, কুকট 

৫৬ 
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বন্ধীবন্থাঃ এবং ময়ূর মরণাবস্থ। প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।৬ দণ্ডের 
পর ১২ দণ্ড পর্যন্ত যখন শ্যেনপক্ষী কেমারাবস্থা ভোগ 
করে, তখন মগ্ুরের বাল্যাবন্থা, পিঙ্গলের যৌবনাবস্থা, 
কাকের বদ্ধাবন্থাঃ এবং কুক, টের মরণাবস্থা হইয়। থাঁকে | 

এই রূপ ভোজনাদি চক্র ১ দৃা্টে ভোজন, গমন, রাজ্য, নিদ্রা 

ও মরণ স্থলে বাল, কুমার, তকণ, বদ্ধ ও মৃত এই পঞ্চ 
অবস্থা! বিচার করিয়া ফলাফল গণনা করিবে । 

পক্ষির বাল্যাবস্থায় প্রশ্ন ইইলে কিঞ্চিং লাভ 

অবশ্টা হইবে ইত্যাদি পরের গ্লোকে প্রকাশিত হইবে। 
পৃঞ্চপক্ষিণাং বাল্যাদিপঞ্চাবস্থ|ফলকথনম.। 

কিঞি'রাভকরোবাল? কুমারন্তৃদ্ধিলাভদহ | 

এরুণে বাধাসন্বতি বর্ষে হাশিষুতৌ মৃতিও ॥ 

পক্ষিদিশের বাল্য অবস্থায় কিঞি২ লাভ, কৌমার 
অবস্থায় অর্ধালাতঃ তকণাবস্থার কার্ষের সম্পুর্ণ সিদ্ধি, 

বদ্ধাবস্থার হানি এবং মৃতাবস্থার মৃত্া উপস্থিত হয়। 

বাল্যাদিপঞ্চাবস্থাদ্বারার চিন্তা ও ফল উভয়প্রকার 
গণনা হইতে পাঁরে ॥ যথা 

অকারাদিকারান্তা-বালাদিপঞ্চকাঃ স্বরাঃ। 

আদ্যবণং লভেত্ প্রশ্নে বাণাধিফলসম্মতাঃ ॥ 

বালকে পরচিগ্ত। গ্তাৎ গমাগনো ন সংশয় । 

পণদবাগতঃ স্থিরঃ কিঞিরাছে! ন সংশয়ই ॥ ১॥ 
কৃনারে দ্বিঙীয়ং প্রশ্নং পুংদিয়ং বালকাখ্িতম্। 

মথব! রজতং পণ্ডং মূলঞ লাতমদ্ধকম্। ১ ॥ 

নরুণে স্কানচিগ্ শ্লা লাভচিন্ত। বিশেষত | 

শঙ্গোদ্বিশীয়জীবশ্চ প্রবাসং কুরুতে সদা ॥ ৩ । 

পদে রোগভয়ে চৈব কলহং ছুঃখটিস্তনম ॥ 3 | 

নং বাপি মনস্তাপং স্থানল&ং গমাগমৌ । 

পীড়িত মরণং বাপি পরহস্তগতং ধনম ॥৫ ॥ 

পঞ্চপক্ষিণাং ভোজনাদিপধগাবস্থাকথনম 

তভোজনং গমনং রাজ্যং নিএা মরণ মেবচ। 

গণযেৎ পঞ্চপন্ক্যাদৌ ফলং ব্রয়াদ যথা তথা ॥ 

ভোজন গমন, রাজা, নিদ্রা এবং মরণ” এই পাঁচটা 
অবস্থা প্রত্যেক পক্ষী ভোগ করে। পক্ষিদিগের অবস্থা- 

ভেদে দৈবজ্ঞ গণনা করিরা সর্বত্র ফল বলিবে। 

3 শিবোক্তপঞ্চপক্ষী | 

পঞ্চপক্ষিণাং ভোজনাদিপঞ্চাবস্থাফলকথনম.। 
রাঙ্যং স্থভিক্গমক্ষোভং নষ্টলাভং সদাজয়ং | 
রোগ-মুক্তং মহালাভং পক্ষিণাং ভৃক্তিলক্ষণং ॥ 

রাজা, সুতিক্ষ্য, অক্ষোভ নইপুনঃপ্রাপ্ডি, সর্ববদা- 
বিজয়, ও গীড়ানিষ্কৃতি -_এই সকল পরমলাত, পক্ষি- 
দিগের ভোজনের ফল। * 

অনায়াসেন দঃ স্তাদদৃষ্টে ধনসঞ্চয়ঃ | 
ভুলাভোপ্লোগনাশশ্চ যাঞ্রাসিদ্ধিঃ রণেজয়ঃ | 
দুরাদাঁগমনং যোগ: প্রয়াণে পক্ষিলক্ষণং ॥ 

নউ বা হৃতপদার্ধের অনায়াসপ্রাপ্রি, ভূমিলাভ, 
রোগ হইতে মুক্তি, যাত্রাসিদ্ধি যুদ্ধে জয়, দূর হইতে 
আগমন --এই সকল ফল পক্ষির গনে বুঝায় । 

রা্গযলাভং জয়ং সৌগামক্ষোভং রোগনাখনম্। 
স্থতিক্ক্যং বহুরষ্টিশ্চ পক্ষিণাং গাছযলক্ষণম্ ॥ 

রাজত্বপ্রাপ্তি, জয়, স্ুখলাভ, ক্ষোভশুন্যতা, আরোগ্য, 
স্থতিষ্ষ, ও অতিরুফি,_-এই সকল পক্ষিগণের রাজোর 

| ফল । 

ঘাত্র! হানিরনাবুষ্টিঃ কার্ধা-হানিরদর্শনং | 
ব্যাধিশ্চ দীর্ঘ রোগশ্চ পক্ষিণাং স্ুপ্তিলক্ষণং ॥ 

যাত্রাহানি, অনার, কর্মক্ষতি, অসাক্ষাৎ, রোগ, ও 
দীর্ঘকালম্থায়িনী পীড়া,_এই গুলি পক্ষিদিগের নিদ্রোর 
ফল। 

অপমৃস্টাভয়খেব পর্ব-কার্যাবিনাশনং | 

এতদেব কলং এয়া ৎ পক্ষিণাং মৃত্যুলক্ষণং ॥ 
অপমৃত্ঠাঃ ভয় ও সকলকর্মনাশ,__পক্ষিদিগের মৃত্া- 

লক্ষণে 'এই সকল ফল বলিবে। 
তশীশশীশিক্পা নত শত ৯ ০৮০ শ্াীসীপপসেপীশিশ ৮ শি শি শল 

শী পপ উস আপ সস 

*ভোজনাবস্থার ছয়টি ফল যে নিধিত ৮ তাহার 
গণনার উপদেশ এই যে, যে ৬ দগকাল নির্দারিত আছে, 
তাহার প্রথম দণ্ডে রাজ্যপ্রাপ্তি, দ্বিতীয় দণ্ডে স্থৃভিক্ষ্য, তৃতীর 
দণ্ডে অক্ষোভ, চতুর্থ দণ্ডে নগ্পুনঃপ্রাপ্তি, পঞ্চম দণ্ডে সর্ধধা- 
বিহয় ও ষষ্টদণ্ডে পীড়ানিষ্কতি হইবে। 

এইরূপ পক্ষিদিগের গমন, রাজা, নিদ্রা ইত্যাদি অবস্থাতেও 
প্রত্যেক দণ্ডে কণ বিচার করি! দৈবজ্ঞ গণনা! করিবে। ; 



শিবোক্তপঞ্চপক্ষী | 

শুরুপক্ষদিবসে কুষ্ণপক্ষরাত্রেখ চ পঞ্চপক্ষি- 

পরিক্রমকথনম.। 

শ্রেনে ভোক্তরি কুজঃ স্াৎ পান্ঃ কাকোমহীপতিঃ | 

তাচ্ডুস্তথ! নিদ্রাং নীলকণ্ঠে। মু্তপ্তথ। ॥ 

শ্যেনের ভোজনমময়ে পেচকের গমন, 

রাজা, কুক টের নিদ্রা ও ময়ূরের মরণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

কুক ভোক্তরি যাত্রায়াং বায়সঃ কৃক্কুটোনুপঃ | 

নীলকঞ স্বপ্রগহঃ শ্েনে! মুভ্াবশঃ গতঃ ॥ | 

পেচকের ভোজনকালে বারস পথিক, কুক্ট রাজা; 
ময়র নিদ্রিত, এবং শ্যেন যৃতাবস্থার পতিত হয় । 

কাঁকে ভোক্তরি যাত্রায়াং তাশ্রচড়ঃ শিখী নুপঃ | 

নিদ্রায়াং রমতে শোনঃ কুন্জঃ কালবশং গত ॥ 

কাকের ভোজনসময়ে কুক,ট গমন করে, মঘুর রাজত্ব 
করেঃ শ্যেন শয়ন করে ও পেচক মরিয়া যায় । 

কু্কটে ভোক্রি তা শিনী গমন মা্ধযাৎ। 

েনোমহীগতিঃ কুজঃ স্বাপী কাকোমুতিং গভঃ ॥ 

কুক্ধ/টের ভোজনকালে যর,র পথিক, শ্যেন নৃপতি, 
পেচক প্রশ্প্ত এবং কাক মৃত হয়। 

মঘুবে ভোক্তরি শ্তেনঃ পাঞ্ঃ কুজো মীপতিঃ | 

স্বাবগ্কাং গতঃ কাক ভামচড়ো মৃতন্তথা ॥ 

ময়ূরের ভোজনে বাজ পথিক, পেচক রাজা, কাক 

নদ্রিত এবং কুক ট মৃত হয়। 

রুষ্ণপক্ষদিবসে শুর্লপক্ষরাত্রে চ পঞ্চপক্ষি- 
পরিক্রমকথনম.। 

শ্বেনে ভোক্তুপি কাকস্ত পাস্থো রাজা ভূজঙগভূক্। 

স্বপ্নাবস্তাং গতঃ কুক্জঃ গ্রাবাপী তামশেখরঃ ॥ 

শ্যেনের ভোতনকালে কাক পান্থ, ময়ূর রাজা, পেচক 

যুপ্ত ও কুক,ট মৃত হয়। 
কাকে ভোক্তরি কেকী তু পান্থঃ স্তাৎ পিঙ্গলোনুপঃ | 

তামচুড়ন্তগ! নিত্রাং শ্তেনঃ কালবশংগতঃ | 

কাকের ভোজনসময়ে ময়ূরের গমন, পিঙ্গলের রাজ্য, 

চষ্কটের শয়ন, এবং শ্যেনের মৃত্যু অবস্থা হয়। 
ময়ুরে ভোক্তরি কুন্গঃ পাস্থে৷ রাজা তু কুকুটঃ। 

শ্েণো নিদ্রাৰশং যাতঃ কাকে মৃত্যুৎশংগভঃ ॥ 

বাঁয়সের | 

১৫ 

| মন্ত্রের তোজনসময়ে পেচকের গমন, কুক্টের রাজা, 
| শ্যেনের নিদ্রা ও কাকের মৃত্যু হয়। 

ৰ কব্জে ভোক্তরি কুক্ুটঃ পান্থ: গ্েনো মহীপতিই 

ৃ শিদ্রায়াং রমতে কাকঃ নীলকৃণে মুহজুথা ॥ 

| পেচকের ভোজনকালে কুট পক্ষির গমন, শ্যেন 
| পক্ষির রাজা, কাকের নিদ্রা ও ময়ূরের মু হয়। 

কুরুটে ভোক্তরি শ্তেনঃ পান্তো রাজা ডু বায়সহ। 
৷ শিপী নিদ্রাবশংমাভঃ পিঙ্গ শঃ কলদাগনা হ্॥ 

| কুক্কুটের ভোজনকালে শ্যেনের গমন, বায়সের রাজা, 
ময়ূরের নিদ্রোঃ ও পেচকের মৃত্যু হয় । 

অকারপ্তধনৎস্তানে ইকারো ভুমিসরিদৌ । 

ঈকারঃ পুংহ্রীণাং প্রোক্গ্তথ| আক্ষণসন্নিধো | 

উকারশ্চ ভুূদেবস্ত তথা চৌরস্য ভবনে ॥ 

চৌরাপহ্ত ব| নষ্টদব্যাধি কোথার মাছে, তাহা জানিবার 

উপায়--প্র্নাক্ষরের আদ্যস্বর অকার হইলে নষ্ট ৭। পঙ্গু 

বস্ত সেই স্থানেই আছে, ইকার হইলে ভূমির নিকটে আছে, 
ঈকার ভইলে পুক্ষ ভ্ত্রী অথবা বাঙ্গনের নিকটে আছে, এবং 
উক্কার হইলে প্রাঙ্গণ কি! চৌরের গুহে আছে বঝাইবে। 

অকারে সাবিত্রী-ললীতা-মেধা পুর্বে, ইকারে চন্দ-দেবধী 
দর্িণে ; উকারে ভদ্রিকা দেবী পশ্চিনে, একারে কান্তকা 

ৃ উত্তরে, ওকারে ননিনঃ প্রোক্তা বিদিকম। 

ূ গ্রন্থ প্রাথানযবণনম,। 

ইন্াক্তং পঙ্গিণাং ভোগং লাহালাভং শুভাশ্5ং। 

যেন বিদ্ঞানমানেণ ত্রিকালজ্ঞে ভবেন্নরহ ॥ 

এই পক্ষিদিগের ভোগ, লাভ; অলাভ।; শুভঃ অশু- 

ভাদি কথিত হুইল, যাহা জানিবায।ত্রেই মন্তুব্য ভূত- 

ভবিব্য-বর্তমান এই কালত্ররবেত্ত। হইবে। 

যাব শীয়তে পঙ্গী শকুনানা মনেকশ2 | 

তাবদগঞ্জন্তি শাস্ত্রাণি শকনঃ শঙ্করোদিতঃ ॥ 

এই মহা দেবপ্রণীত শকুনশান্্ ( পঞ্চপক্কীবিদ্যা) দ্বারা 

যে পর্যন্ত মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ না হয়, সেই পর্ধান্ত 

পক্ষিগণ বারগ্বার গর্জন করিতে থাকে । 
অর্থাৎ প্রশ্নকর্তী যে পর্য্যন্ত দৈবজ্ঞমুখ হইতে মনোগত 



১৬ শিবোক্তপঞ্চপক্ষী। 

উত্তর ন! প্রাপ্ত হয়েন, সে পর্য্যন্ত ছার অঙ্গ-প্রতা্গ- 
চালনাদিত্বার পক্ষিগণ যনোগন ভাব ব্যক্ত করিতে 

নিৰরন্ত থাকে না। 

অথ মহাকদ্রবীজং ॥ যখ--ও নমঃ পঞ্ঘাসনে এ 
হা কী শব্দরূপিণী বদবদ বাধাদিলি স্বাহা॥ ইতি 
মহারদ্রমন্ত্ুঃ ৷ 

অস্থ্য পুরশ্চরণৎ পঞ্চবিংশতিনহজআজপঃ।॥ শুক্র- 

পঞ্টমীমারত্য কৃষণচতুর্ঘাৎ যাবৎ । অহিপুরেভো। ইত্যাদি 
বোদ্ধব্যয. ৷ 

অথ পঞ্চপক্ষিধ্যানৎ। 

বন্দে সিন্রবর্ণং মণিমুক্ুটলসচ্চাকচন্দ্রাবভংসৎ ভালো- 

ভ্য্গেত্রমীশৎ ন্যমিতমুখকমলং দিবাডূষাঙ্গরাগৎ। বামোরন্যস্ত- 

পাণাবৰকণকুবলয়ং সংদধত্যাঃ প্রিয়ায়৷ বতে তুঙ্গস্তথাট্রে- 

রিঁছিতকরতলং বেদটক্কেশহস্তং ॥ ইতি ব্যাত্বা॥ যথা- 
শক্তি পূজাং কৃর্ষযাৎ। 

পঞ্চপক্ষীচক্র। 
শুরুদিব। ও কৃষ্ণরাত্রি। 

রবি ও মঙ্গলবার । 
০০ ক 

দণ্ড ঙু ১২ | ১৮ 

পট হাটি রাহা [| এটার এরা | রা | ররর 

ভেো | শ্যে ম কু 

মের [| এত | তা ৩--১০০০৬ [| 0 | এম হইত 

গ |.পি | শ্ট্ে ম 

খরার | ওরা [| রাইট [ধারার | উজার | ররর 

শুরুদিব! ও কৃষ্জরাত্রি। 

সোম ও বুধবার । 

বৃহস্পতিবার । 

রা ০ 

তত । তো | হেরে জেসন 
ওআলিজজাস্ডেততে লগে রাজন 

্ঃ হত, রেড | (তবে 



শিবোক্তপঞ্চপক্ষী ৷ 

গুরুদিব। ও কৃষ্খরাত্রি | 

শুক্রবার । 

গ | ম | কু কা |পি। শ্যে 
টিভি ররর (রর ৮ | তে পিস 

রা | শ্যে|! ম ৰ কু & পি 

নি | পি রি ম কু |কা 

ম | কা পি রি ম | কু 

শুরুদিব! ও কৃষ্ণরাত্রি । 

শনিবার। 

০০ ৩ 

5 ০ 

গ !শ্যে! ম কু।কা পি 

রা | পি ূ শ্যে;. ম কুক! 

নি (কা পি ।|শ্যে! ম ূ কু 
০০০১১১১১১০০ 

৫৭ 

কৃষ্খদিব! ও শুরুরাত্রি। 

রবি ও মঙ্গলবার । 

দণ্ড |] ৬ | ১২ | ১৮ | ২৪ 

এরর | তে ০০০০০ 

ভো |শ্যে| কা! ম . পি 

রাহাত [| ২৫০০০০৫রররত৮ (| এ[| ওররহরহহর,[| হহর্রজ 

রা | ম |পি | কু ]শ্যে। কা 

'হাশাদাশ 
কৃষ্ণদিবা ও শুরুরাত্রি। 

সোম ও বুধবার । 

টু ঙু টি ১৮ ২৪ ৩০ 

লালন পানে নদ 
মলি হালাল ৭ 
দা পাহাশাশ 
পল শান ুজ্দ 



১৮ শিবোকপঞ্চপক্ষী। 

রুঞ্দিব! ও গুরুরাত্রি। 

বৃহস্পতিবার । 

০০০০১ ১১০০০১০১০০০ টি ০০০ ৮০ 

১ ০০ 

০০ ১১১১ 

শনির [| িস্এা | হটিররিরারর [| আরা | গিরি [চর 

শুক্রবার । 

১০১ ০ ১ 
নটর লজ 

১ ০০১১০ (উট 
সহিত হের ও 

নি।শ্যে|কা| ম ূ পি | কু 
তি 2 5 অপার 

রা কু।শ্যে|।কা। ম ।পি 

গ |পি,.]| কু! শ্যে | কা! ষ 

কৃষ্ণদিব! ও শুরুরাত্রি। 

শনিবার । 

দণ্ড শু ২২ ১৮ ২৪ ৩৩ 

ডো; কা | ষ শি । কু শে 
/ রর টি ই 
1 রা রসি 

চি ই [০৬ ০০০০০ 

ইতি ফলিতজ্যোতিষে শিৰৌক্তপঞ্চপক্ষী 

সমাপ্তমূ। 

০ ৩০ 

অন্যপ্রকার পঞ্চপক্ষী' ৷ 
শ্থেনঃ পিঙ্গলন্তথ। কাকস্তাতচুড়ঃ শিখণ্ডিকঃ। 
মযূরঃ স্েনঃ পিঙ্গশ্চ বায়সোই্রুণশেখরঃ | 

কুকুটো৷ মযূরঃ শ্রেনঃ কুন্জঃ কাকত্তথৈব চ। 
রায়সস্তাতচুড়শ্চ শিখতী শ্েনপিঙ্গলৌ । 

কুক্পঃ কাকস্তাত্রচুড়ঃ শিখী ভেরুণ্ড এব চ। 
বারস্তিথিস্তথালগ্র দ্বিসপ্ততিপরীয়কম্ ॥ 

বালঃ কুমারস্তরুণে! বৃদ্ধোমৃতরিতিক্রমঃ | 

পৃথিব্যাপস্তথা তেজে! বাযুরাকাশপঞ্চমঃ। 
গন্ধোরসম্তথা রূপং ক্পর্শঃ শবশ্চ পঞ্চম: ॥ 

ঈশ্বরঃ পবনশ্চৈব ইন্ত্রাকাশঃ সদাশিবঃ । 

গুরুঃ শুক্রঃ কুজোজস্চ হৃর্যযপুতশ্চ পঞ্চম: ॥ 

বালকে চৈব ভেরুত| ম্যুরবায়সৌ যৃতে। 



শিবোক্ভপঞ্চপক্ষী। ১৯ 

 পাদা়ুধঃ শিখী বৃদ্ধে কুমারে পিজ্কুকটে। | মুগকুস্তয়োঃ গুরু দিবা মযুরঃ কষে কাকঃ। শ্রবণোত্ধর- 

তরুণে চৈব বায়সঃ পিঙ্গলশ্চ যথাক্রমম্ । ভাদ্রান্তেষু শুক্ে দিব! মযূরঃ কষে কাক:। 
পৃথিব্যাঞ্চৈব ভেরুণ্ঃ আকাশে শিখিবায়সৌ । কুজাকে শুর কষে চ ভেরুওঃ স্তাদ তেদতঃ। 

পা্দাযুধঃ শিখী বায়ৌ কাফপিঙ্গৌ চ তেজসি। ,  ইন্দৌ জ্ঞে কুন্ধুটঃ কৃষে গুরু কুজ ইতীরিতঃ। 

কুজকুকুটাবাপ্যপ্ণ, ক্রমোয়ং শুরুকষণয়োঃ। গুরো কুব্জে। দিবা কৃষে। শুরুপক্ষে তু বায়সঃ। 
পৃথিব্যাকাশবায়ুশ্চ জলং তেজস্ততৈৰ চ॥ | গুক্রে শিখণ্কঃ কৃষে। শুরু নক্তঞ্চ কুকুটঃ। 

ঈশ্বরে চৈব ভেরুণ্ডে| মযূরবায়সৌ শিবে। শনৌ কাকো২সিতে পক্ষে নক্তং শুক্লে চ বায়সঃ। 

পাদাযুধঃ শিখী ব্যোয়ি কাকপিঙ্গৌ চবাসবে। পঞ্চপঞ্চমে ভোক্তা চ পক্ষিণাঞ্চ সিতাসিতে ॥। 

কুজপাদায়ুধৌ বায়ৌ এয ক্রমঃ িতাসিতঃ ॥ অথ চক্রলিখনক্রুমম্। 
শ্তেনো! গন্ধে চ বিজ্ঞেয়ঃ শবে মযূরবায়সৌ । শ্েনঃ পাদাযুধঃ পি্গো! ময়রঃ কাক এব চ। 

পাদাযুধঃ শিখী স্পর্শে রূপে বায়সপিঙ্গলো। বায়দঃ শ্রেনশ্চুড়ার্কঃ পিঙ্গল স্ত শিথগ্ডিকঃ । 
রসে কুজতাত্রচুড়ৌ ভ্রেয়ৌ বেদবিদাস্বর ॥ ময়রে বায়সঃ শেন স্তাঅচূড়স্চ পিঙ্গলঃ | 
গুরৌ প্রাঙ্গান্ত তেরুজ্ঃ শিখিকাকৌ শনো তথা । র পিঙ্গলো নীলকণ্টস্চ বায়সঃ শ্েনকুক্,টো । 
পাদায়ুধঃ শিধী দে চ কাকপিঙ্গৌ কুজে তথ! । কুকট$ পিঙ্গলঃ কেকী কাকে! ভেরুও এব চ। 
শুক্রে চ কুন্জকুন্ধুটো ক্রমোহয়ং শুরুকষঃয়ে।ঃ 1 কষে। দিবাক্রমোহয়ঞ্ দ্বিপগ্রতিপরীয়ক£ 1 

1 

গুরুঃ শনৈশ্চরোজ্রস্চ কুজঃ শুত্স্তঘৈব চ ॥ | কৃষ্ণ দিনে সিতে নক্তং কালং জয়াদ্ যথাক্রমম ॥ 
বিষমসমতেদেন প্রশ্বোতৃরং বদেছ্ধঃ | 

ওজঃশ্বরাঃ গুমাংসঃ স্থঃ স্িয়ো যুগ্স্থরৌ বিছুঃ 
স্ব্বস্বরোদয়ে জাতে পুংসাং স্ত্রীণাং বলং ভবেৎ। 
গর্ভার্থে পুংশ্বরে পুংসঃ কন্ঠ! কন্তান্বরোদয়ে। 

অথ বিবরণমূ। 

নন্দাত্রয়ে চ ভেরুওঃ পূর্ণায়াং শিথিবায়সৌ । 
শিখিপাদাযুধো শুক্রে কাকপিঙ্গৌ জয়াত্রয়ে১ | 

গে যুগ ক্ষয়ে নষ্টে মাতুরমৃত্যু্চ সংক্রমে । কুব্জকুক্টো ভদ্রায়াং ক্রমোহয়ং শুক্লরুষঃয়ে; | 
ংনাড়ীস্বরয়োঃ পুংসঃ পুংযুগ্ন্রীযুগং স্তরিয়ঃ | নন্দাত্রয়ে শুক্লে কৃষ্ণে ভেরওঃ শ্যাদভেদতঃ | 

অয়স্ত পুংক্রিয়োঃ পুংস্ীযুগ্মং গর্ভে বিনির্দিশেৎ ॥ ভদ্রায়াং কুট: কষে শুরুপক্ষে তু পিঙ্গলঃ। 

জয়ায়াং কষে কুব্জন্চ শুকুপক্ষে তু বায়সঃ ॥ 

ওজঃম্বর! বিষমন্তরাঃ প্রথমতৃতীয়পঞ্চমাঃ। পুমাংসঃ পুরুষ- শুক্রেইসিতে নীলক শুক্লে চ তাত্রশেগরঃ। 
রূপাঃ স্থ্যঃ | যুগ্রন্বরো স্ত্িক্সৌ ঈকার-একারৌ বিছুঃ পূর্ণে শিখ্ডিকঃ গুকে কৃষ্ণ কাক ইতি স্বৃতঃ.) 

রবিভৌময়োঃ শুক্রে দিবা ভেরুওঃ | নন্দায়াং শুর দিব! ভেরণ্ডো মেষসিংহালৌ পক্ষয়োরুভয়োন্মতঃ1 
ভেরুওডঃ ৷ কৃষ্ণে নক্রং মেষসিংহালৌ গুক্লে দিবা ভেরুও2। বায়সে। মৃগকুত্তে চ কষে, দিবা! শিখী সিতে। 
রেবতীতঃ আর্্াপধ্যন্তং গুক্ে দিবা! ভেরুওঃ ॥ তুলাবৃষৌ শিখত্ী চ ক্কষ্ণপক্ষে ভবেন্ব,ধঃ । 

চত্রবুধয়োঃ গুরু দিব পিঙ্গঃ। এবং ভদ্রারাং শুক্লে দিবা কুকুটঃ শুকৃপক্ষে তু ইতি শাস্্ন্ত নিশ্চয়ম্ ॥ 

পিঙ্গ:। এবং কন্তামিথুনককটেষু গুকে দিব। পিলঃ। পুনর্বস্থ- খসে চাপে দিব! কুব্জঃ কাকোনকুং বিনির্ণীতম্। 
পৃর্বন্তণান্তং শুর দিবা পিঙ্গঃ। জয়ার়াং গুক্রে দিব! কাকঃ | কন্তামিথুনককে বু জেেয়স্চারুণশেখরঃ। 

মীনধন্যোঃ শুক্লে দিবা কাকঃ কয়ে দিবা পিঙ্গঃ | উত্তরফত্তণি- রাত কুব্জ ইতি প্রোক্তং শকুনং শক্করোদিতম্ ॥ 
বিশাখাস্তেযু গুরু দিবা রাকঃ ক্কফে দিব! পিঙ্গঃ। অন্গু- তথাচ। | 
রাধোত্তরাধাঢ়ান্তে শুর দিব! কুকটঃ কে শিখী । শনৌ গুক্লে তেরুণডে। মেষসিংহালৌ মৃগকুস্তে শিখী কাক; । 
দিবা ময়ুরঃ কষে কাকঃ। পূর্ণায়াং শুর দিব! মুর: । তুলাবৃষে চ কুকধুটঃ শিখণ্ডী চৈব সম্মতঃ। 



॥ ২ 

ঝসে চাপে কাকপিঙ্গৌ কুব্জশ্চারুণশেখরঃ। 
কন্তামিথুনকর্কেযু ক্রমোহ্রং শুবুকষ্ণয়োঃ ॥ 

রেবতীকত্রপর্য্স্তান্তকারে সধতানি চ। 

পুনর্বনপূর্বফস্তণীপর্যযস্তানি ইকারে। 
উত্তরফন্তণীবিশাখাস্তান্গ্যকারে চ তখৈবচ। 
অনুরাধোত্তরাধাড়াস্তাক্পেকারেংপি যখানতঃ। 

শ্রবপোত্বরভাদ্রান্তান্যোকারেংপি সিতামিতে । 

রেবত্তীকুদ্রপর্যাত্তং ভেরুণ্রঃ স্যাদভেদতঃ। 
শবণোত্তরভাদ্রেধু নীলকণ্ঠন্চ বায়সঃ। 
অনুরাধোত্তরাধষাঢ়াস্তান পাদাযুধ: শিখী। 

ফন্তুণ্াত্তরাবিশাখাস্থ বলিভুক্ পিঙ্গল: স্ৃতঃ | 

পুনর্ক-্ফস্তনীপর্য্যস্তং কুব্ককুুটো ॥ 
ইতি চক্রক্রমম্। 

তেরুণ্ডে!। মেষসিংহালো মুগকুস্তে শিখী শ্বভুক্। 
তুলাবৃষে চ কু্ধুট£ শিখণী চ তথৈব চ। 

ঝসে চাপে কাকপিঙ্গৌ কুব্জশ্চারণশেখরঃ । 
কন্তামিথুনকক্কেু ক্রমোহ্যং গুরুকুষ্ণয়োঃ ॥ 
ভেরুণ্ডো মেষসিংহালৌ পক্ষয়ে। রভয়োর্মতঃ। 
বায়সো মুগকুস্তে চ কৃষ্ণপক্ষে শিথী সিতে। 

তুলাবুষে শিখত্ী চ কৃষ্ণপক্ষে ভবেৎ শুভম্। 

কুকুটঃ শুর্লপক্ষে তু জেয়ে! বেদবিদাম্বর | 

ঝসে চাপে দিব! কুব্জঃ কাকে। নকং বিনির্ণীতঃ। 
কন্তামিথুনককে ধু জ্েয়শ্চারুণশেখরঃ। 
রাত্রৌ কুবজ ইতি প্রোক্তং শকুনং শঙ্করোদিতম্ । 
ঘটিকাষট্ঘটেররঘধং শকুনং পঞ্চমোদিতম্। 
খক্ষভূক্কেন রা্থক্তঃ পাদার্দদ্বিদিনান্িতঃ | 

উভয়লগ্রপ্রশ্নীস্তরমাহ । 

চররাশ্তুংশগে চন্দ্র যাত্র। ভবতি নিশ্চিত।। স্থিরেষু তন্তবে- 

ন্নৈধ ছবিম্বভাবে বিলম্বিতাঃ | নবাংশকক্রমেণৈৰ জ্ঞেয়া অক্ষরগা- 
গ্রহাঃ। তৈ শন্ত্রাক্ষরং বিদ্ধং রজ্জবেধে নিরীক্ষতে । রাশি- 

শিবোক্তপঞ্চপক্ষী। 

গ্রহৈশ্ন্দ্রে ভবেং কার্য্যস্ত নির্ণয়ঃ ৷ বলাধিকেন নির্দেশঃ কর্তব্য 
মিশ্রিতৈ গ্রহৈঃ। সজীবং জীবচন্ত্রাত্যাং নিজ্জাঁবং বুধবীক্ষিতে । 
ধাম্যাধাম্যং ক্রমান্বেধা ধাতুং পাতার্কিতৃহুটতঃ। মূলমাদিত্য- 
গুক্রাভ্যাং শুষ্কাশুফং ক্রমেণ ভূ । যিশ্রৈ্দিশ্রং ভবেদ্দ ব্যং তৎ- 
কালেনো নিরীক্ষিতে । দ্বিপদং স্ত্রীতুলাবুগ্ধে কুস্তে চাপে পদোজ- 
ঝিতঃ| বহ্বজ্বিং মীনকর্কালৌ শেষে চন্ত্রে চতুষ্প্নং। চতুর্দা 
দ্বিপদ1 জয়া দেব! নৃপক্ষিরাক্ষসাঃ। এবং মেষাদিগে চন্দ্র 
জ্ঞাতব্যা শ্চা্র মিশ্রয়ে। চতুষ্পদাশ্চতুর্ঘা চ দস্তী শৃঙ্গী নখী 
থুরী। মেযাদিরাশিগে চন্ত্রে জঞাতব্যাশ্চাত্র মিশ্রয়ে । অপদ! নেক- 
পাদাণ্চ দ্বিধ! স্থলজলোস্তবাঃ। তেচ রাশিস্বভাবেন জ্ঞাতবা। 

যত্রগঃ শশী । হেমং তারং তথ! তাম্ং বঙ্গং পিতম্তললৌহকং ॥ 
নাগং কাংশ্তং তথাপ্যস্থি জ্েয়ং নবাংশকক্রমাৎ। 

গুলং বন্দী লত। কন্দং মেষাদ্যৈকৈকসংস্থিতে । পত্রং পুষ্পং 
ফলং মূলং ত্বচং ভ্রিংশাংশকে বুধৈঃ। জাতিবিপ্রাদিকাবস্থ! 
অস্ত্যজ। স্তস্করাঃ ক্রমাৎ। চন্ত্রে সুর্যযাদিগেহস্থে চিন্তিতঃ পুরুযো- 

পিবা। হুর্যযাদিবেশ্গে চন্দ্রে কুষ্ঠং লাঞ্ছনলাহকং। মসকং 

তিলকং ক্ফষোটং ঘাতং চৌরস্ত নির্দিশেংৎ। গৌরইতিগৌরঃ 
শ্রামশ্চ কৃষ্ণ! মর্কটস্রিভঃ | চন্দ্রে ত্ংশাংশকে বণে। মানবানাং 

বিলোমতঃ। গ্রহদৃষ্টিযুতে বর্ান্তে চ বর্ণাঃ পুরোদিতাঃ । 

জ্ঞাতব্যাঃ সর্ববস্ত নাং নষ্ট বা চিস্তিতেহপি বা। বার্লকং তরুণং 

বৃদ্ং দ্রেন্কাপৈঃ ক্রমতো। বদেৎ। মিত্রাদিক্ষেত্রগে চন্্রে চিন্তা 
মিত্রার্দিকাজনাঃ | উর্দার্ঘক্ষগে চন্ত্রে উর্ধং মধ্যঞ্চ তির্ধযগে। 
অধোমুখে ত্বধঃস্থ্চ নষ্টচিস্তাং বিনিদ্দিশেৎ । প্রেক্কাণে বেধ- 
বন্ধোয়ং ষট্ত্রিংশ্মাভৃকাক্ষরৈঃ ॥ ৩৬॥ চন্ত্রবেধেন বিজ্ঞেয়ং 
চৌরনাম স্কুটো! ভবেৎ। ক্রুরখক্ষগতে চত্রে বিদ্যা চ্টৌরস্ত 
সম্ভবং | অবেধে সৌমাবেধে চ নষ্টং চৌরবিবর্জিতং । যৎ- 
খ্যাঃ থেচরাঃ জ্ুরাশ্চন্ত্রবেধে ব্যবস্থিতাঃ। তৎসংখ্যা স্তস্কর! 

জ্ঞেয়াঃ সহায়াশ্চান্তরাক্ষটৈঃ। রূপং দ্রেক়াপরূপেণ তক্করস্থয 

প্রজায়তে। ক্রমাৎ ড্রেক্কাণতে। জ্েয়ং কশং মধাং বলাধিকং। 

পংক্তিযুক্তান্ লিখেবর্ান্ সংখ্যন্নাষ্টোত্তরং শতং। সর্পাকারো- 

ড্রেক্কাণষষ্টাংশে যন্ত যন্তাক্ষরে স্থিতি | তম্ত তশ্ত ফলং বক্ষ্যে | ২ংশবেধোহয়ং তেন নামানি সাধয়েৎ। উদয়াস্তময়ে দ্রব্যং 

শশিনে। রঙ্জুবেধতঃ ৷ রাশিতোহজ দিশো! জয়া নক্ষত্রাৎ, স্থান- 

নর্ণয়ঃ | দ্রেকণাত্তন্বর] জ্ঞয়] ভ্রব্যনাম নবাংশকে । গ্রহদৃষ্টি- 
ৰশাবর্ণঃ সংখ্যা ভুক্ষিগ্রমাণতঃ। অক্ষরাৎ কালনির্দেশো 

নামবজ্জুপ্ররন্ধতঃ1 জীবজ্ঞঃ শশিভিজ্জীবং ধাতুং পাতার্কিতৃন্থতৈঃ | | সাং যুগাদিকং। 

চৌরনাম রসাতলে । দশমে ধনিকল্তাপি এবং নামত্রয়ং ভবেৎ। 
বর্মীংশকাদি ভূমান মর্ধহত্তে। নিবর্ভনং। অর্ধক্োশং তথা 

ক্রোশং হ্বিক্রোশং যোজনাদিকং। দণ্ড হঃপক্ষমাসর্তষন্মা- 

বর্গাক্ষরগতে চে বর্ণ শ্চৈকান্তরক্রমাৎ। 

নল মাদ্দিতাশুক্রাভ্যাং মিশৈ 9িশ্রং বিনির্দিশেৎ। ইতি দে কর করুক জ্ডেয়ো রাশ্ঠো দৃপচিশ্চ সম্ভবত । 



শিবোক্তপঞ্চপক্ষী। 

তিথের্লগং ক্করোগ্রাহঃ স্বরাল্গ্রাক্ষরাদিকঃ। বারে গুভাণ্ডভং 

সর্বং শত্রণাঞ্চ বখামতং ॥ তথ্য শ্বস্বামিতোহপ্যেবং যাত্রায়াং 

সত্রীজনাৎ ফলং। রাষ্ত্ৌ কুশলতঃ সর্বং নামধেয়াৎ সুহজ্জনাৎ ॥ 

ইতি অন্যপ্রকারপঞ্চপক্ষী। 

অথ শিবোক্তপঞ্চপক্ষী 
টীকা। 

ও'-নমঃ শিবায় । মহান্ধকারমগ্নানাং জনানাং জ্ঞানরশ্মিভিঃ। 

কৃতমুদ্ধরণং যেন তত গুরুং প্রণমাম্যহং । পুজেণ যাদবেজ্স্ত 

মহেশ্বরন্থতন্ত বৈ। শ্রীসভাভরণস্তাপি দৌহিত্রেণ স্কুটারুতা। 
জ্যোতিষাং সারমুদ্ধত্য রিশ্বজ্জনহিতে রত1। টাক! প্রীবামদেবেন 

পঞ্চপক্ষিপ্রকাশিনী ॥ 

প্রথমা চ মহাদেবমিত্যাদি। মহাদেবং প্রণমা (প্রক' 

ধেণ নত্বা, অষ্াঙ্গাদিনা ) সর্বশান্ত্রবিশারদং ( সর্বজ্ঞত্বাৎ ) 

মুদা (হর্ষেণ) মুনয়ঃ পপ্রচ্ছ। কিমর্থং ভবিষ্যদর্থবোধায়। 

(ভবিষ্দিতুাপলক্ষণং) | ভবিষ্যৎ কঠিনং ভবতি ইতি জ্তাত্বাগ্রে 
, ভবিষাহ্ক্তং। কিন্ত অতীতবর্তমানভ বিষ্যজ্জ্রানার্থমিতি। 

তেষাং €মুনীনাং ) বচন মাকর্ণা (শ্রুত্থ। ) মহেশ্বরে। নিজগাদ ॥ 

কিন্তদাহ। উ্রামহাদদেব উবাচেতি ৷ ত্রিকালজ্ঞানবোধার্থং 

পঞ্চ-পক্ষী ( পঞ্চ-শকুনং ) প্রদৃশ্ততে । অনেন (€ শকুনশাস্্রানু- 

সারেণ) লোকৈঃ কালত্রয়ং প্রতি বলাবলাদি দৃশ্থান্তে সর্ব- 

কার্ষোষু (জয়পরাজয়লাভালাভশুভাগুভাদিযু) শিশ্চিতং। আদি 

শববাৎ পক্ষীণাং বলাবলং মিক্রামিত্রঞ্চ। কেন প্রকারেণ 
' তাহ আগত মিতি। উর্ধদৃষ্ট্যাদিনা মুখাদিবু হস্তক্ষেপণাদিন। 

বা। তম্মাদেতদ্বক্ষ্যমাণং সর্বং বিচারয়েৎ॥ 

উর্ধাবলোকনে জীবেত্যাদি স্থগমং ॥ 
ললাটে পুন্রচিন্তেত্যাদি স্থগমং ॥ 

অক্ষরং পক্ষিতুক্তঞ্চেতি। পক্ষী ভূক্তং অক্ষরং চকারাৎ। 
প্রাক্ শ্রেনঃ পিঙ্গলো! যাম্যে ইত্যাদিন! দৈবতং চকার। ঈশ্বরঃ 
পবন শ্চৈবেত্যাদিনা দিনানি চ অবস্থাবিশেষদিনসংখ্যা পশ্চাদ্- 

বক্তধ্যা । ভূক্তে চ মাসং গমনে চ পক্ষমিত্যাদিন1। কালে! 

যুখ!) ভূতে! ময়ুর-কুজশ্চেত্যার্দিন! । বর্ণং, শ্তেনে! হিরণ্যবর্ণ- 
শ্চেত্যাদিন! মৈত্রং, মিত্রং ময়ুরঃ শ্রেনন্তেত্যাদিন। ॥ ধাতু-লিঙ্গা- 
দিকং ক্রম়াৎ, আদি শব্বাৎ (ধান্ভাদি )। যথা, শ্রেনো মূলং 

ঃ 

তথা কুক! জীবধাতৃশ্চ বায়সঃ ইত্যাদি । কুম্ক,টো মূলজীবো চ 
মূলধাতুশিখণ্যপি ॥ লিঙ্গার্দিকং যথা, শ্টেনোনরে। বধূঃ কুক্ধঃ 

পুরুষে! বাযনস স্তথ|। কুক্টঃ স্ত্রী গুমাংশ্চৈব শিখণ্তী চ নপুংসকং। 

্রশ্নদ্বিজাদিবর্ণবাচা যথা; শ্রেন-কুন্ৌ স্বিজশ্রেষ্ঠী মহীপালস্ত 
বায়সঃ। তাত্র-চুড়োহি বিটু-শুত্রৌ নীলকই স্তখাস্তযজঃ। তৎসর্বাং 
দেহকন্তাত্বাদিভির্বাচ্যং ৷ চিস্তিতান্পি সর্বাণি বঙ্্যান্তে বর্ণকৈঃ 

ক্রমাৎ। বক্ষান্তে শকুনানাং ক্রিয়্ গতা! দৃযতে যুদ্ধে জয়াজয়ে৷ 
বাচ্যো। অবস্থাভেদেনেতি অন্তশ্িন্ গ্রন্থে তে অভিধেয়। বাচ্যা 
ইতার্থ: ॥ 

কথমিত্যাহ আর ইতি। আরঢঃ প্রশ্নলগ্নেভ্যঃ গ্রশ্ন- 

কর্তী প্রশ্নসময়েভাঃ (প্রশ্নসময়া দিতার্থঃ) প্রথমাক্ষরহোইপি বা 

(প্রশ্নকর্ত। যাস্ক্ষরাণি উচান্তে, তশ্ত প্রথমাক্ষরতঃ )। অকা- 

রাদিস্বরাণাং ( অ-ই-উ-এ-ও ) পঞ্চানাং বিচারয়েৎ। অন্ঠ- 

নামাক্ষরশ্য আদৌ শ্বরারঢঃ। প্রশ্নকন্ত বচঃ শ্রত্বা বর্ণোগ্রাহথঃ। 
তথ। শ্বরে! গ্রাহাঃ। স্বরেণ বারং কল্পয়েৎ। প্রথমে রবিভৌমৌ চ 

ইত্যাদিন] | বারাৎ পক্ষী প্রজায়তে | যথ! রবি-ভৌমে চ ভেরুতো 

ময়ুরবায়সৌ শনৌ। ইত্যাদি শুর্ু-কৃষঃয়োঃ পক্ষী জেয়ঃ | 

পক্ষিণো জায়তে বাকাং। অবস্থা ভেদেন বাক্যাচ্চ ফল- 

সম্ভবঃ ॥ 
যন্ত বারস্ত যঃ পক্ষী তমাদিং গণয়েদ্ব্ধঃ। শকুনজ্ঞে দিনঃ 

পক্ষি-কার্য্যরূপি ( নষ্টমুষ্টচিস্তিতদ্রব্াং ধান্ঠাদিকং লিঙ্গাদিকং 

সর্বং) দ্বিনপক্ষিণা বক্তব্যং । প্ররশ্ন-পক্ষিফলগ্রদঃ (কর্ঠঃ 
প্রমুখাৎ প্রশ্নাক্ষরাৎ যঃস দিন-পক্ষিদ্িনশ্চারকালে কিমবস্থায়াং 

তিষ্ঠতি তন্দ& তোজনাদ্যবস্থাভেদেন ফলং বক্তব্যং )॥ 
ইদানীং চক্রন্তাসঃ ক্রিয়তে। অকারাদি ওকারাগ্তেত্যাদি 

স্থগমং ॥ 

অকারঃ শ্রেনঃ) ইকারঃ পিঙ্গলঃ) উকারো| বায়সঃ, একাব- 

স্তাতরশেখরঃ, ওকারো। নীলকণ্ঠশ্চ, তে স্বরা এতে পক্ষিসং- 

জঞকাঃ॥ 

পক্ষি-রূপস্বরাণাং দিকৃ-পতিত্ব মাহ ম্বরোদয়ে ৷ পৃর্বশ্মিন্ 

অবস্বরঃ স্বামী ইকারো! দক্ষিণে তথা । উকারঃ পশ্চিমে প্রোক্ত 
একার শ্চোত্বরে তথা । ওকারে! মধ্যস্বরঃ। যন্তাদি স্তদয়ং 

যাতি স্বর স্তৎ পঞ্চমে দিশং। বর্জয়ে সূর্ববকার্যোযু যাত্রা- 
কালে বিশেষতঃ | পৃচ্ছস্তি প্রশ্নন্বর শদিদং দিশং। হানি মৃত্যু 

ভরয়ং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ তেনাত্র অকারঃ পূর্বদিগ্ভাগে 

ইকার শ্চৈব দক্ষিণে। উকারঃ পশ্চিমে তদ্বদেকার শ্চোগুরে 

৩৬৩ 
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তখ| | শেষস্থানেষু সর্বেষু (অগ্ন্যাদিকোণেষু উর্ধাধোদিক্ষু চ) 
ওকারঃ পরিকীর্তিতঃ ( কথিতঃ )॥ 

প্রাক শ্রেনঃ ইত্যাদি স্থগমং | 

পরচক্র শ, &৪, ণ, অক্ষরকৈ হঁনান্ এতান্ বর্ণান্ ককা- 
রাদীন বিচ্কাসেৎ। জই উএ ও পঞ্ম্বরাঃ অন্বরাদি-কাদি- 

হাত্তান্ বিস্তযেৎ। এটককন্বরে বড় বর্থান্ ইতার্থঃ ॥ ১২। 
অকারে কছড়াঃ বর্ণাঃ ইত্যাদি স্থগমং | 
প্রথমে রবিতৌষৌ চ,ইতি অকারস্বরে, রবিডৌমৌ দেয়ৌ। 

দ্বিতীয়ে ঈকারম্বরে চত্ত্রবুধৌ । তৃতীয়ে উকারম্বরে জীবঃ। 
মুগৌ, ধুরিণৌ; নথিনৌ হরিকর্কটো। শুর্নিনৌ মেষবৃষভৌ । 
শেমা দস্তিন উচান্তে বাশিক্রমেণ গ্রামারণাজ্ঞানং, গ্রামো 

গে-মিধুনতূলান্গীচাপালিঘট। নিশাস্থ েষবৃষভো । মকরা- 

দিনার্দঘসিংহৌ অরণ্যো। দিবসেইজ-বুষডৌ চ। ইতাদিন। 

বোদ্ধবাং | পূর্ব বয়োজ্ঞানং | জ্রীপংনপুংসকং জ্ঞানথ । 
শুভাশুভৈ ভীবিতং যুতং বা বিদ্যাৎ। এবং পগ্রাদষ্টমে সপ্রমে 

ব! যদ্দিপাপন্তদামৃতং | চতুষ্পাদে। দ্বিবিধঃ। উত্তমাধমৌ শুতা- 

গুভক্রমেণ বোধ্যো। উত্তমাঃ খুরী, নখী, দৃত্তী, শৃজিণ:। 
অশ্বাদয়; খরিণঃ নথিনং সিংহ।দয়ঃ। দস্তিনো গজাদয়ঃ। 

শৃঙ্গিণো মহিষাদয়ঃ। জন্লচরস্থলচরভেদাৎ । জলজৌ ভেক- 
*কুস্তীরৌ । রা₹শনিদষ্টরেঞংশে কৃমীরঃ | রবিকুকপাপচন্দ্রপাপবুধ- 

ুষ্টে ভেকঃ। স্থুলচরাঃ পঞ্চবিধা গোধিকাম্ষিকাশ্সৈৰ কক 
লাশম্তঘৈব চ। জ্োগ্ী অগ্ুনবশ্ৈব এত গ্ললচখ।ঃ ম্বতাঃ । গ্রহ- 
যোগাদ্োধ্যঃ যথা, গুরৌ গো গোধিকা, শুক্রে যুষিকঃ পরি- 

কীষ্টিতঃ। বুধে চ কূকলাখঃ স্তাৎ শনৌ তোষ্ঠী কুজেহঞ্রন:। 
ইতি চতুষ্পাদনিরূপণং। 

দ্বিপাদৌ শ্তেনবায়দৌ। মিথুনতুলাঘটকন্তাত্বিপদাখ্যাম্চাপ- 
পৃর্বভাগাশ্চ ৷ ইত্যাদিন|। দ্বিপাদাশ্চতুর্বিধাঃ প্রোক্ত। নৃদেব- 
পক্ষিরাক্ষমাঃ ৷ দ্বেবাচারধ্যসিতৌ দেবো, তন্রনুরয্যকুজ] মরাঃ । 
পক্ষিণৌ বুধমক্ত্রৌ চ রাহুকেতৃু চ রাক্ষসৌ। এতচ্চক্র- 
মধো রাহুকেতৃ যদাপি ন দৃশ্বেতে তথাপি কল্ামীনৌ তয়ো- 
গছৌ। এতনগাক্রান্তপক্ষিচক্রে রাক্ষস! বাচ্যাঃ। দেবাম্চতু- 
রিধাঃ কল্পবাসী ভুবনবামিনৌ অরণ্যবাপী জ্যোতিষ! ঈশ্বর: 
পবনশ্চৈব ইঞ্জীকাশঃ সদাশিবঃ। ইত্যনেনৈকবাঁকাতয়া 

ুক্তা! বাচ্যাঃ। অন্তচ্চ গুরুশুক্রৌ কল্পন্থৌ, কুজজ্ৌ তৃবন- 
বাদিনৌ। তথা' শনিরাহ্চন্্া আরণা! জ্যোতিকৌ রবি- 
সিতৌ তু । পুংগ্রহত্বাৎ পৃংদেবতা, ত্্ীগ্রহত্বাৎ স্ত্রীদেবত| । 
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নৌগে নৃ-লগ্নে দর়িতান্তখাত:। অযুগ্ধে একধুগ্মে স্বয়ং ইতি 
নিরূপণং। অথ মনুয্যনিরপণং। অনুয্যাঃ পঞ্চ-বিধ। ব্রাক্গণ- 

ক্ষত্রিয়বিট্শূ্রান্তযবাঃ ৷ এতৎসর্ধং পূর্বাং লিখিতং। অথ 
পক্ষিনিরপণং। জলম্থলোভয়চরাভবেযুঃ পক্ষিণন্্রিবিধাঃ। 

রাশিত্রমেধ বোধ্যাঃ। জলতৌ ককটমীনাবিত্ত্যাদিনা । মেষ- 
মিথুনসিংহকগ্ভাতৌলিকধনুযামংশেন স্থলচরঃ। অকরকৃত্তাংশে 
উভচরঃ। নৌ-জে দৃদৃষ্টে দয়িতান্তথাত ইত্যাদিন! পুংস্্ী- 
জ্ঞানং। ইতি পক্ষিনিরূপখং। রাক্ষসো! দ্বিবিধঃ। বর্মজঃ 

যোনিজশ্চ গুভাগ্ততক্রমেণ বোধ্যঃ | অন্তৎ সর্বং পূর্বাবৎ। 

অপদো! দ্বিবিধঃ। জরল-স্থলচরভেদাৎ ঝলচরাঃ যীনজ্রলৌকা- 
শঙ্ব কণ্ডক্তিকশঙ্খসর্পপর্দকসামান্তকীটাঃ । রবৌ মীনঃ কুজে 
জলৌকা, বুধে শত্বক, গুরৌ শুক্তিকং, শুক্রে শঙ্খ, চক্রে 

কপর্দিকা, রাহোৌ সর্পঃ, শনৌ সামান্তকীটাঃ॥ স্থলচরাঃ সর্গ, 
মহীলতাসামান্তকীটাদয়ঃ ৷ রবি-কুজ-গুরবঃ সর্পাঃ, শুক্র-বুধ- 

রাহবঃ মহীলতাঃ। শনি-কেডু সামান্তকীটো ৷ অস্তৎ সর্ব 
পূর্ব । বহুপদনিরূ্পথং । বহুপদ। ভ্রমরকেন্দুক-বৃশ্চিক- 

পতঙ্গ-মক্ষিকা-গিপীঘিকাদয়ঃ। লগ্নপতির্ধর তিষ্ঠতি ভঙ্থ স্বামিন! 
বোধাং। রাহৌ ভ্রমর, বুধে কেন্দুকঃ, কুজে বৃশ্চিকঃ, রবৌ 
পতঙ্নঃ, শনোৌ মঞ্ষিকা, গুরৌ পিপীলিকা, অন্তৎ সর্বং পূর্বববৎ। 

লগ্নে গুভদৃষ্টে যুক্তে বা জীবিতং, পাপদৃষ্টে যুক্তে বা মৃতং। 

লগ্নে স্বরে পাপে ব্যাধিতং শক্রগৃহে নীচগৃহে বাস্তং গতোবা 
মৃতং বদোত্যথা এতৎ সর্ব গ্রস্থকৌগল্যাৎ গ্রস্থাস্তরাদাহত্য 

বিখিতং। পণ্ডিতৈঃ কুলং সর্বত্র যুক্ত বক্তব্যং। তাত্রচূড়ো 
নী শুঙ্গী মযুরঃ পক্ষি-ভজীবকঃ ॥ 

শ্তেনো নর ইতি। শ্রেনে! যন্থষ্যবাচকঃ ৷ পিঙ্গলঘ স্ত্রী- 
লিঙ্গবোধকঃ। বায়সঃ পুরুষঃ। কুকুটঃ স্ত্রী পুমাংশ্চৈব, শিখী, 

মমুরো নপুংসকঃ। ক্লীবো বথা, ন মুত্রং ফেপিলং যন্ত বিষ্ঠা 
চাপ্ন্থ নিমজ্জতি। মেঢ্ঞ্রোম্মাপুক্রাভ্যাং হীনঃ ক্লীবঃ স 

উচ্যতে ॥ ২৩॥ 

স্টেন-কুজৌ স্বিজপ্রেষ্ঠী ইতি। হ্িজ-রাজবাচিনৌ শুত- 
বাঁচিনৌ চ। বায়সঃ ক্ষত্রিয়বানী । তাতচুড়ঃ বিট্শৃত্রধাচকঃ । 
অন্ত্যজবাচকঃ মরুরঃ অত্ব্যে ভবোইস্তাঃ তক্মাজ্জাতোঃ হস্তাছে। 

যবনঃ। অথৰা রজকন্চর্্রকারশ্ট নটো! বড়,র এবচ। কৈবর্ত- 

মেধিভিন্লাঙ্চ+ যড়েতে অস্তযজাঃ স্বতাঃ। ইতি মেধিতিললৌ 
পদে । 

হেন-কুজৌ৷ দ্বিজশ্রেষ্ঠী ইত্যাদিনা ব্রাঙ্মণে৷ গুক্রবাগীশো 
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ইত্যাদিনা প্বাঙ্ধণো দ্বিবিধঃ | শ্বভাবস্থোইন্যভাবশ্চ | লগ্নে 

চস্রদৃষ্টেষ্নভাবস্থঃ শুভাগুতাদ্বোধাঃ। ম্বভাবস্থণ্চ যাজনযজমা- 
ধ্যাপনাদিস্থিতঃ ৷ অগ্তভাবন্থে। বিষয়বাণিজ্যাদিস্থিতঃ। পণ্ডিতো৷ 

মূর্থো বা শুভাণুভাষোধাঃ। খঞ্েদাধিপতিজীবো যকূর্বেদা- 
ধিপঃ শনি$। সামবেদাধিপো তৌমঃ শশিজোইথর্ববেদরাট্। 

ইত্যাদিনা বেদজঞানং। দেশবিশেষঃ খগথর্বাভাবাস্তয়োঃ 
স্ানে সামবেদে! বাচাঃ। নৌজে নৃমিথুনকর্কটাঃ দৃষ্টে দয়ি- 
তান্থাতঃ। পুুস্্ীজ্ঞানং । এবং ক্ষত্রিয়েংপি। শুভাশুভদৃষ্টি- 

যোগাৎ। মহাজলং সামান্তজলজ্ঞানং। অগ্ক সর্বং পূর্বববৎ। 

চতূর্থে একারন্বরে শুক্রবারঃ। পঞ্চমে ওকারস্বরে শনিবার; 
এডে বারাঃ পক্ষিণঃ ক্রমশে। লিখেৎ॥ 

নল, ১) ৬, ১১। ভদ্রা ২, ৭, ১২। জয়া ৩, ৮, ১৩। 

কিক! ১৯, ১৪। পূর্ণা ৫, ১০১ ১৫১৩০ । এতানি তিথ্যানি 

অকারাদি ক্রমশ! লিখে ॥ 

ইদানীং পঞ্চস্বরাধে! লগ্রং স্থাপ্যং । অকারে মেষসিংহালি- 

রিতি স্থগমং ॥ 

প্রথমে চাস্বিনী পূর্বমিতি। প্রথমে (অকারস্বরে ) অশ্বিনী 

পূর্বং সপ্তক্ষ্রাণি লিখে । (ইকারস্বরে ) পুষ্যাদিপঞ্চকং। 
( উকারস্বরে ) হস্তাদদিপঞ্চকং । ( একারম্বরে ) জ্যেষ্টাদিপঞ্চকং | 

( ওকারম্বরে ) ধনিষ্ঠাদিপঞ্চকং লিখেং | 
ঈশ্বরঃ পৰনশ্চৈবেত্যাদি স্ুগমং | পঞ্চদেবতাঃ পঞ্চ-স্বরাধো 

লেখ্যাঃ। 

পৃথিব্যাদি তত্বং যথাক্রন্নেগ লেখনীয়ং। পৃথধী প্রাচ্যামিতি ৷ 

প্রাচ্যাং দিশি অকার স্তর পৃ্থী অমরৈজ্যা মহেন্ত্রঃ যাম্যাং গুরুঃ 

শুক্রে জলঞ্চ, তত্রৈব ইকারম্বরে। অঙ্লারকে! মঙ্গল; পশ্চিমে 
উকারম্বরে অগ্নিরপি তব্রৈব। বুধে! বায়ু স্তথোত্বরে ৷ একার- 
স্বরে নূর্য্যপু্র স্তথাকাশে উর্ধচতৃক্ষোণেষু জ্ঞেয়ং। এবং ক্রমেণ 

লিখেৎ। চক্রম্তাসো যথা পত্রাস্তরে লেখাঃ | স্বয়োদেয়ে চ 

পর্থিবেন ভবেদ্ যুদ্ধং স্ধি 9ভরবতি বারুণে | বিজয়ো বহ্কি- 

তত্বেন বায়ৌ ভঙমৃতি স্তখ! । যুদ্ধবিষয়ে পঞ্চতত্বানাং প্রয়ো- 
জনং। রোগিণাং গুভাগুতপ্রশ্বে যামলেহপুাক্তং | বাক্বব্যাং বাত- 

জন্তত্ব যনলাৎ পিতজন্যত]। বারুগাৎ ককজন্তত্বং মাছেন্ত্রাদেব 

মিশ্রিতং বাতপিতো বাতক্েশ্সাণৌ বায়ব্যা বন্তব্যা। নাভসাৎ 

লন্লিপাতোংপি জায়তে সর্কাসন্মতঃ | নাভসাৎ ভ্টীকাশতদ্বাৎ। 
বারব্যমণ্ডলে প্রশ্নে জীবো মদানলং ব্রজেৎ। বাতপিত্বোস্তবং 

বিদ্ধি ততৈব হুগ্ধজান্বরং ৷ ইত্যাঁদিন! ব্যাধিনিকূপণং কাধ্যং। 

২৩, 

ক্রমেণ তন্বানাং বর্ণে যথা । নীল-বর্ণন্চ বা়ব্যো রকতবর্ণনচ 

পাবকঃ। পীতবর্ণন্চ মাহেত্রে। বরণ? শুক্লুবর্ণকঃ | কুফর 

আফাশঃ কথিতঃ পূর্বস্থরিতিঃ। শ্েমে! হিয়ণ্যবর্ণশ্চেত্যার্দিন1 
একা্ধন্বাৎ বর্ণং জানীয়াৎ। অন্তচ্চ অর্ধচঙ্ছে! ভবেধাসু স্রিকোণ- 
স্থানতোংনলঃ। চতুরতস্ত মাহেন্ত্রে। বরুণে। বর্ত,লাককতিঃ | 

আকাশম্ত নানাত্বং ঘটাকাশপটাকাশভেদেন এতৎ প্রয়োজনং 

হৃতনষ্টচিত্তিতদ্রব্যানামার্ৃতিজ্ঞানার্থং প্রয়োজনাস্তরঞ্চ পৃথিব্যাদি 
অপ্তেজক্তেন দিনমালাবকৈঃ ফলং। ভোজনধ তথ দৃষ্টং 
ব্োমমারুতবন্কিভিঃ। পৃথ্থী জলে গুভে তথ্যে তেজে। 

মিশ্রফলং লভেৎ। হানিমৃত্যাকরৌ পুংসা মুভয়ৌ ব্যোম- 
মারুতৌ । ইত্যাদিন। শুভাগুতং জেয়ং। গ্রয়োজনাস্তর* মিত্রশক্র- 

জ্ঞানার্থমপি ॥ 

পৃথিব্যাদিপঞ্চ-তহে বরঙ্গাদয়ঃ পঞ্চদেবতা লিখাস্তে। 

ক্ষিতৌ পৃথিব্যাং ব্রহ্ম! জলে বিষুহতাশনে বহি-ততে কড্রঃ 
বাযুতত্বে ঈশ্বরঃ, আকাশ-তত্বে সদাশিবোলেখাঃ । এত্ত, 

প্রয়োজনং দেবতাগুরু-মন্ত্রবিচারে, অরি-মিত্রজ্ঞানার্থং, দ্িগৃ- 

দেবতাজ্ঞানার্থং বা ॥ 

ভূতো ময়ূর হতি। মগ্বঃ গিঙ্গলশ্চ ভূতোইতীতকাল- 

বোধকঃ। কুকুটো বর্দবানকারাখোধব | বাঞ্চহেনৌ ভবিষ্য 

দ্বাচকৌ অন্িন্ শানে ঈতি নিট), 251, 
কিমবস্থায়াং কাধ্যসিদ্ধি স্তদুচ্যতে | ভূক্কে চ মানি ভোক্না- 

বন্থায়াং মাসেন কাধ্যসিদ্ধিঃ। গমনাবস্থায়াং পক্ষেণ পঞ্চদশ. 

দিনেনেতার্থ: ৷ রাজ্যাবস্থায়াং দিবটৈকমধ্যেন সিদ্ধিঃ । স্ুপ্তা- 

বস্থায়াং বর্ষকেন কৃংক্ষেন সিদ্ধি । মরণাবন্থায়াং মৃত্যুফলং | 

যথ1-- রোগার্তন্ত অরার্তন্ত দেশাস্তরগতগ্ত চ। অধ্নগন্ত 

দরিদ্রন্ত মৃতুযুঃ পঞ্চবিধঃ স্থৃতঃ | মৃত্যুকফলং যথা__মহাভারতে 

অঙ্জুনং প্রতি ভগবদ্বাকাং। বপনং দ্রবিগাদানং স্থানানিরযাপগং 

তথা । এষে! হি ত্রন্মবন্ধুনাং বধে! নান্টোহস্তি দৈহিকঃ| বপনং 

শিরোমুণ্ডনং সর্বশ্বাপহরণং শ্বস্থানাদ্দ,রীকরগং ব্রহ্গবন্ধুনাং 
এষ বধঃ নতু শিরশ্ছেদঃ কর্তব্যঃ কিস্বস্তেষাং পিরষ্ছেদঃ কর্তবা 

এব । অতএব প্রাণবিয়োগব্যতিরেকেণাপি ম্ৃতযাফলং। ইদানীং 
প্রককতমভিধীয়তে অগ বাধন! দ্বাদশবর্ষেগ চিরং বিলগ্বেন কার্ধ্য- 
সিদ্ধিরেব কালগ্রমাণং নিরনপিতং ॥ এ 

স্তেনে! মুল মিতি। শ্রেনে! গ্গুলং কথয়তি পার্থিবস্বাৎ। 

কুজঃ পিঙ্গলো! জীবং জলীয়ত্বাৎ | কুদ্ুটো! মুলজীববোধকঃ 

বাযূত্বাৎ। শুক্রবুধয়োরবস্থানাচ্চ প্রাগে। বাধুঃ দচ জীব: । 
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স্থাত্বরে শমি-ভৌমমূলকরো ॥ শ্বরোদয়েইপি মূল মাদিতা- 

শিষোক্তপঞ্চপক্ষী। 

ধাতু-প্রশ্নবিশেষমাহ। বারাণায্নয়ং ক্রমেণ বোধ্যং শুর্কে 

শুক্তাত্যাং শুষ্কাণ্ডফক্রমেণ চ | শিখত্ী মযুরঃ স চ মিশ্রমূল- | চক্রে ভবেত্রৌপ্য মিতি স্থগমং ॥ 
বাচকঃ ধাতুবাচকশ্চ। তত্রাধিষ্টিতশনিগ্রহাৎ মূলং ধাতু পাতাকী 
ভূহ্বতৈঃ আকাশত্বমপি সর্ধব্যাপকত্বাস্মিশ্রং তত্র জীব শ্চতু- 
বিরধঃ। দ্বিপদচতুষ্পদবহপদাপদাঃ দ্বিপদৌ। জীবশুক্রৌ, কুজ- 
হুর্ষ্যো চতুষ্পদৌ। শনি-রাহবুধাঃ পাদহীনাঃ শিথিচন্ত্রো চ 
সন্করৌ। মিথুনতুলাঘটকন্া। ইনভানাদ্বোধ্যং ॥ 

ইদানীং দ্বিপদচতুষ্পাদাদি নিরূপর়তি, চতুষ্পাৎ পিঙ্গল ইতি 

পিক্গল্তুশ্পাং, চতুপাদশতুধ) দৃত্তী, শৃঙ্সী, নথী, খুরী। হয়- 
ক্ষতির্বদ্ধৈশ্টোইপি। যুগভেদে শৃড্রোপ্বিবিধঃ | সতশৃর্রোইসৎ- 

শৃদ্রোইপি। সংশূড্রো। বৈশ্ত-কায়স্থাবিব । এবং মালাকার-কর্ধ- 
কার-গদ্ধবণিক-গোপাল-নাপিত--তেলি-কুস্তকার-তস্ত্রি-মোদক- 

তাখুল্যাদয়ঃ। অসৎশুদ্রাঃ শ্বর্ণবণিক্-্বর্ণকার-গোপালক-থতর- 
ধারক-রজক-তৈলযস্ত্রি-বাদ্াযপুরক-চাগডাল-শৌগিক-কৈবর্ত-মৎ্ন্ত- 
বিক্রয়ি-চূর্ণকার-হুস্তিপ-চর্দ্কার-ডোম-পোদ-ধীবরাদয়ঃ| শুভাশুভ- 

দৃষ্টিযোগান্বোধ্যাঃ ॥ বয়াংসি তেষাং স্তন-পানবাল্য-ত্রতে স্থিতো 
যৌবন-মধ্য-বৃদ্ধাঃ। অতীববুদ্ধা ইতি চক্র-ভৌমশুক্র-জীবার্ক- 
শনৈশ্চরাণাং । এতেন বলবদ্প্রহদৃষ্টিযোগাদ্ধোধ্যং । লগ্রসপ্তমে 

' শুভাশুভাই্বৈধব্যাবৈধব্যজ্ঞানং । লগ্নে শুভদৃষ্টে জীৰিতং পাপযুক্ত- 
দৃষ্টে বা মৃতং ॥। লগ্রাংশাধীপো। যদি শুভ সুদ! সাধবী। লগ্নে 
দ্বিত্রিপাপে গণিক1। লঙ্নেশ্বরঃ শত্রগেহী রাহুত্বশতোবা তদা 

মৃতং বদেদনথ! ন ॥ ৃ 

শ্বেনো হিরণ্যৰর্ণশ্চেতি। শ্তেনো হিরগ্যবর্ণঃ পীতবরণ 

ইতি যাবৎ, মাহেন্ত্রত্বাৎ শিঙ্গলঃ শুক্ুঃ কাকোরক্তঃ বস্তিত্বাৎ 

অসিতশ্চিত্রঃ কুক্ধুটঃ বর্ণান্তরসংযোগাত, চিত্রোবামুত্বাৎ। শিখী 

মযুরঃ শ্ামলঃ আকাশত্বাৎ। এতেষাং পক্ষিণাং বর্ণান্থসারেণ 

নষ্টমুষ্টচিস্তিতদ্রব্যাণাং রাশিক্রমেণ গ্রাম্যারণ্যজ্ঞানং । গ্রা্য- 

মিথুনতুলাইত্যাদিনা বোধ্যং। পুর্বং তয়োজানং। স্্রীপুং- 
নপুংসকং জ্ঞানঞ্চ গুভাশুতভৈজীবিতং মৃতঞ্চ বিদ্যাৎ। এবং 

লগ্নাদষ্টমে সগ্ডমে ব। যদি পাপক্তদা মৃতং ॥ 

কাকো। বলীয়ান ইতি। সর্বেভ্যঃ কাকোবলী তেজস্বী। 
তম্মাংৎ কাকাৎ হ্েনে। ছুর্বলঃ মাহেন্ত্রত্বাৎ জলস্বরত্বাচ্চ। 

কুকুটঃ স্বেন-কাকাড্যাং ছুূর্বলঃ বৃদ্ধস্বরত্বাদ্ বাুত্বাচ্চ। পিঙ্গল- 
স্তেত্যঃ কাকশ্েনকুকুট্েভাঃ ছুর্বলঃ কুমারশম্বরত্বাৎ জলীয়- 

স্বাচ্চ। সর্কেত্যো' ময়ুরো। হ্র্বলঃ মৃত্যুন্বরত্বাদ আকাশ- 

ত্বা্চ॥ 

শুক্রে চন্দ্রে গুমবল্লী, লতাকন্দো বুধস্ত চ। পত্রং গুরে। 
ফলং হুর্ষেয মূলঞ্চ রবিদে কুছে। গ্রহবশাৎ মুলভেদং কথয়তি। 

শুক্রে চন্ত্রে গুলবন্পী গুলত্ত করবীরাদা। বল্ী তু. ব্রততির্লতা 
ইত্যমরঃ । লতাকন্দৌ বৃধে বাচ্যো কুক্াগাদ্যা লতাঃ স্থৃতাঃ। 

অর্শোস্বঃ শুরণঃ কন্দো! গণভীবস্ত সমগ্ঠিল! ইতাযমরঃ । গুরৌ পত্রং 
ফলং হুর্ধ্যে মূলঞ্চ হূর্যযজে কুজে ॥ 

ইদানীং চৌরাপহতদ্্রব্যং কুত্র স্থাপিতং চিত্তি্রব্যং 
লুককায়িতদ্রবাং বা কুত্রস্থিতং । শ্টেনো ইদৃশ্ঠধন মিতি | অদৃশ্থ- 

ধনং নিধিরিতি। পৃর্থীতলগতং জেয়ং। পিক্গলে জলপন্কযুক- 

বায়সে তৃণসংঘতি তৃখেনাচ্ছাদিতং ড্রব্যং). কৃকুটে. ভল্মনাবৃতং 

ভম্মাচ্ছাদিতং দ্রব্যং জয় মিতি বিশেষঃ 1 

শ্তেনেতি। শ্েনঃ শিথী গ্রহণার্থ; 1 নষ্টদ্রবাং গৃহমধ্যে 
কিন্ত বনধস্থানেষু বর্ততে । ন্বগ্রামে শ্রেনকুজ চ, বায়সে বন্ধুন! 

প্রাপ্তঃ, কুক্ধুটে পরদেশগতঃ । পরগ্রামে তথ। শিখী ॥ 

দ্রব্য কিমনদ্গরে গতং তদাহু। কুজেঘিতি। পিঙ্গলো! 

দশহস্তেন চতুঃক্রোশেষু কুকুটঃ। শিখী কাকো দ্কিক্রোশমধো চ 

স্থেনঃ ক্রোশৈককে তথা! । পূর্বতঃ পূর্বদিক্ষু চ প্রাক শ্রেন 
ইত্যাদিন। জ্ঞেয়ং ॥ 

শ্তেনে মুখ মিতি শ্েনে। মুখং কঠং বাছঃ কুজঃ পিঙ্গলো 

বক্ষস্ত বায়সঃ কাকঃ। কুকুটঃ পৃষ্টভাগঃ শ্তাৎ শিধী মযূরঃ 

পাদযুগং ক্রমাৎ।। এবুস্থানেবু প্রশ্নকালে হস্তম্পর্শাৎ শ্রেনাদি- 
পক্ষিণো। জ্ঞেয়াঃ । অথব! শ্েনচারসময়ে হৃতনষ্টালঙ্কারাদি- 

্রশ্্রে মুখাভরণং হস্তাভরণঞ্চ ইতি দিগ্ ইতি সর্বত্র ॥ 
মিত্রং ময়ূরঃ শেনগ্তেত্যা্দি স্থগমং শক্রচিন্তা বিষয়চিস্তা- 

প্রয়োলনং ॥ 

রবৌ তৌমে চ ভেরুও ইতি রবিবার ভৌমবারে গ্রেনঃ 
পক্ষী ৷ শনৌ ময়ূর-বায়সৌ জেয়ৌ। শুক্রে শুক্রবারে পদায়ুধঃ 
কুকুটঃ শিখী ময়ূরঃ | গুরৌ বৃহস্পতিবারে কাক-কুজৌ কাক- 
পিল কুজজ-কুকুটকৌ জ্েন্দৌ পিঙ্গল-কুকুটৌ সোমবারৈ; 
বুধবারে চ। গুক্ুকুষ্ণপক্ষয়ে! রয়ং ক্রমঃ। ইতি সাযান্তে- 
নোক্তং। বিশেষেণ যথা । শ্তেনোইর্কতভীমে শশিজ্ধে কুন্ধুটঃ 
কুজো গুরঃ জ্াৎ শিখী কব চ। শনৌ চকাকঃ ইতি কৃ; 
পক্ষে হুর্্যউদয়তি বড়ঘটিকাপ্রমাণং ॥ রবিবারে চ প্রথমতঃ 
শ্তেনন্ত উদয়ন্তদনত্তরং কাক:। ততো! ময়রঃ। ততঃ.পিঙ্গ লঃ । 



শিবোক্তপঞ্চপক্ষী । 

উঃ কুকুট£ ৮ এবং ত্রমেণ ফড়ঘটিকাপ্রমাণেন কষ্টপক্ষেইপি। 
ধবি-ভৌমবারে চ শ্রেনন্ত উদয়ঃ। চন্ত্র-বুধবারে চ পিজলত্ত 
উদয়ঃ। গুরুবারে চ কাকন্ত উদয়ং| শুকবারে চ কুকুটন্ত উদয়ঃ। 
শনিবারে চ মর;রগ্ড উদয়ঃ। আদিত্য-ভৌময়োঃ গ্েনঃ পিঙ্গলী 
চন্রচঞ্জজৌ ।, বায়সােব মন্ত্রী চ কুনুটো! ভার্গবোহপি চ। 

ময় রঃ হুর্যাপুত্রে চ শুক্ুপক্ষে ক্রমাদিহ ॥ | 

দিনেষু শুরুপক্ষে যঃ ক্রমঃ কৃষ্ণপক্ষরাত্রৌ স ক্রমঃ| রৃষ- 
পক্ষে দিনে যঃ ক্রমঃ শুরুপক্ষে রাত স ক্রমঃ ॥ 

ইদানীং বালাদিন্বরাণাং সংজ্ঞা তৎফলানি চ। বালঃ কুমার- 
স্তরুণে! বৃদ্ধোমৃত্/রিতি ক্রমাৎ। এতেষাং বিবরণং ফলং গুভভা- 
শুভং ষড়ঘটিকাপ্রমাণেন দিবারাত্রিষু বোপ্যং। 

কিঞ্ল্লাভকরোবাল ইত্যাদ্দিনা স্তগমং। এতেষাং বিবরণং 

স্বরোদয়ে বাছুলোন রকৃতং প্রসঙ্গাত্তদত্র লিখতে । তিথিবারঞ্চ 

নক্ষত্রং পৃথক পৃথক প্রভাষিতং ৷ যত্বদেকত্র সংমীল্য কুর্য্যাঙ্্ণ 

স্বরোদয়ে। যস্ত নামাদদিমং বর্ণং তিথিবারার্কজং মতং। তদ্দিনং 

বক্জয়েত্তস্ত হানিশৃতাকরং মতং। অনেন শ্বরযোগেন শত্রণাং 

মারণাদদিকং । মন্তর-যন্তরক্রিয়াহোমং সাধয়েত্তদ্দিনে বুধঃ | শত্রো- 

মারণার্থমতিচারাদিকং শত্রোর্ৃত্যুন্বরদিনে সাধয়েত্তদ। তৎসিদ্ধি- 
রন্যথা ন। তিথ্যাদাবুদয়ং যাতি তিথিস্বরঘটিস্বরে। বাল- 

শ্বরাদিকে প্রাপ্তে ফলং তন্ত বদামাহং.। তিথিভুক্তঘটিসংখ্যাং 

কহা পলময়ীং ততঃ। খক্ষ-বহ্ছিহতাশেষস্বরস্তৎকালসম্তবঃ | 

ন্রদ্িহ্থা কতঃ প্রশ্নঃ ফলং তত্র প্রঙ্গায়তে। যত্র নোদ্দিশ্বাতে 

কিঞ্চিততত্র প্রঃ গুভাশুভং। বালোদয়ে যথা, পুচ্ছলাভার্থে 

স্বল্ললাভদ1। রুজার্থে চিররোগঃ স্াৎ গমনে হানিঃ ক্ষয়োরণে। 

কুমারোদরবেলায়াং লাভো ভবতি পুঞ্চলঃ। রুজনাশে! জয়ে! যুদ্ধে 

যাত্র। সর্বত্র পিদ্ধিদা । যুবোদয়ে লভেদ্রাজাং কেশচ্ছেদশ্চ তৎ- 

ক্ষণাৎ। সংগ্রামে শক্রহস্তা চ যাত্র। চ সফল ভবেৎ। বুদ্ধোদয়ে 

ন লাভঃ স্তাৎ ক্লেশিনাং ক্লেশবদ্ধনং। সংগ্রামে ভগ্মাপ্পোতি 

যাত্রায়াং ন নিবর্ততে । মৃহ্যদয়ে যদ! দূতাঃ পৃচ্ছন্তি স্বগ্রয়োজনং | 
তৎসর্ধং মৃত্যুদং জেঞয়ং যুদ্ধে মৃত্রা ভরযস্করঃ। ইতি বালাদি- 
স্বরাণাং ফলং। অথ স্ত্রী-পুরুষজ্ঞানং। ওজস্বরাঃ পুমাংসঃ স্থ্ঃ 

স্বিয়ো যুগ্ম-স্বরান্ বিছুঃ। স্বস্বশ্বরোদয়ে প্রাপ্ডে পুংসাং স্ত্রীণাং 

ফলং বদেৎ। গর্ভপ্রশ্নে পুংস্বাদিজ্ঞানং শুভাশুতভ্ঞানঞ্চ। গর্ভার্থে 

পুংস্বরে পুত্রঃ কন্তা কণ্ঠাম্বরোদয়ে । যুগে যুগ্ঃ ক্ষয্নোনষ্টে মাতু- 

মৃত্যুশ্চ সঙ্গমে । পুংনাড়ীশ্বরয়োঃ পুংমোঃ গুংযুগ্ধং সত্রীযুগং 

স্তিয়োঃ। তয়োস্ত পুংস্তিয়োঃ পুংস্ত্রী যুগ্মং গর্ডে। বিনিদ্দিশেৎ। 

রি 

৫ 
চ 

তাৎকালিকম্বরভেদঃ | অদ্য ময় কিং ভোক্তবাং ইতি প্রশ্নে 

কিং বক্তব্যং। তথা চজাতকে। লগ্নাদীপো ভোজা-দাতা। 

স্থথেশো ভোজামীরিতং। বুভূক্ষা মদপঃ কর্শপতির্ভোক্তেতি 

চিন্তয়েৎ। ইদানীং পঞ্ষিণাং ভোজনাদিপঞ্চাবস্থা । ভোজনং 

গমনং রাজাং নিদ্রা মরণমেব চ। পক্ষিণামবস্থাতেদেন সর্বত্র 

কফলঃ জুয়াৎ॥ অথ পক্ষিণাং প্রঞ্চাবস্থাফলং কথিতং পঞ্চশ্লোকেন 

বোদ্ধব্যং। রাজ্যং স্ুভিক্ষেত্যাদি স্থগমং ॥ 

হেনলগ্নাধিপো৷ যোগ্রহঃ ম ভোত্যান্ত দাত1। ভোজাদ্রবাং 

তস্য বলবশাতৎ ক্ষুধা বক্তব্যা, অন্তথা ছুর্বলেনেতি । দশমাধিপ- 

বলাৎ যথেই্টভোজনং হুর্বালে শ্বল্লভোজনং। ভীনে লগ্নে 

। সিতে বাপি স্থভোজ্যং ছুঃস্থিতাবপি। মন্দে তমসি বা লগে 

হর্যোণালোকিতে যুতে । লভতে ভোজনং নাত্র শন্ত্রভীতিত্তদা 

কচিৎ। রবিদৃষ্টং যুতং বাপি লগ্নে বা যদ্দি তত্র হি। উপবাস স্তদা 

বাচ্যো নক্তং বাবারিভোজনং। চন্দ্রে কর্মগতির্ভোজ্যং শীত 

মুখ ভে কুজে। তুর্যো চ লগ্নবশতো! ভোজনাস্তে রসং বদেৎ। 

সিগ্বমন্ং সিতে তৃর্মো তৈলসংস্কতমক্জে । নীচৈঃ পণৈঃ কদ- 

ন্নাশং বিরাগঞ্চ ন সংস্কতং | হুর্ধযাদিভিরযগতৈতঃ স বীর্যারাজাদি- 

গেহে ভূজিমামনস্তি । হুর্যাদিভিগ্র হৈর্বলযোগাৎ লগ্রগতৈ- 

রাজাদিগ্রহাপ্িবু ভোজনং বন্তব্যং । যথ! রাজানৌ রবিসিতঃ 
ক্ষিতিন্নতোনেত! কুমারোবুধঃ । স্ুরির্দানবপুজিতাশ্চ সচিব 

পেষাঃ সহজাংশুজঃ | ইত্যা।দিনা বোধ্যং। স্থথে স্থভে সবলে 

স্ুভোজাং। চরাদিকে স্যাৎ সককতৎসরুচ্চ । চরে বারদ্বরং ত্রয়ং বা 

স্যাৎ দ্বাক্সকে বারদ্বয়ং স্থিরে বারৈকং। মুলত্রিকোণেশে থেে 

লগ্নে পিতৃগ্রহেইশনং। মিত্রালয়ে মিত্রশুভন্থো শক্রগেহে 

ইরিগৃহকে । শুভেক্ষিতে যুতে লগ্নে বলাঢ্যে স্বগুহে ভূজিহ। 

এরহরাশিস্বভাবেন যত্বাদন্যচ্চ চিন্তয়েৎ | ভিলান্নমর্কে হি মৃগে 

সতঙুলং। গুভান্নভোজ্যং শিখিরাহু বার্ধযাৎ। শুভেক্ষণালোধ- 

নতঃ সহর্ষঃ। হুর্যোমূলং পুষ্পমিন্দৌ কুজে স্যাৎ। পত্রং শানা- 

বাপি শাকং সবীর্ষ্যে। শুক্রেজ্ঞে বাঞ্জনং ভূরিতেদং। মন্দেইল্ে 

সামিষং বছুং বা। এতৎ সর্ধং পঞ্চপক্ষিগৃহাদিকং লগ্রাদিপঞ্চ- 
দ্যা যুক্তং সর্বং বক্তব্যং। অকারন্তত্র সংস্থানে ইকারোভুদি- 
সন্নিধো। ঈঃ পুংসঃ ভ্ত্রীণাং প্রো স্তথা ব্রাঙ্মণন্গিধী । উকারো 
ভূদেবস্ত তথ! চৌরস্ত ভবনে । অকারে সাবিত্বীললিতা-মেধ। 
পুর্বে, ইকারে চন্ত্রদেবকী দক্ষিণে, উকারে ভদ্রিকা দেবী 

পশ্চিমে, একারে বাস্তিকা উত্তরে, ওকারে মন্দিনঃ প্রোক্ত। 

বিদ্রিকং ॥ 

৬৩ 
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গোনে তোক্ুরি, শ্রেনম্ক ভোজনকালে কুজজঃ পেচকঃ 

পথিকঃ, রাজা বায়সঃ, কুট মিদ্রিতঃ, ময়রো! মৃতঃ | 

কুন্দে ভোক্তরীতি পেচকমা ভোজনসময়ে, বার়সঃ পথিকঃ, 

রাজ! কুকুটঃ, ময়রঃ সুপ্তঃ, শ্েনোমৃতঃ | 

কাকে ভোক্করীতি কাকস্য ভোজনকালে, ভাম্রচূড়ঃ কুট: 
পাস্ৃঃ, ময়.রে। নৃপঃ, হ্োনঃ সপ্ত ঃ) কুজঃ পেচকঃ কালবশংগতঃ 

মৃতঃ । 

কু্ুটে ভোক্তয়ীতি কুকুটন্ত তোক্গনসময়ে, শিখী ময়রঃ 
পাস্থঃ, শ্যেনোনৃপঃ, পেচকঃ$, স্প্ঃ, কাকোবুতঃ | 

ময়রে ভোক্তরীতি ময়রস্ত ভোজনকালে, শ্েনঃ পথিকঃ 
রাজ। পেচকঃ, কাকঃ স্থপ্নঃ, কুক্ধুটোঘৃতঃ ॥ 

শ্তেনে ভোক্তরীতি, শ্রেনস্ক ভোজনকালে, কাঁকঃ পথিকঃ, 

ময়,রোনৃপঃ, পিঙ্গলো! নিদ্রিতঃ, কুক্ধুটোমৃতঃ। 

কাকে ভোক্তরীতি, কাকম্ত ভোজনকালে, কেকী ময়রঃ 
পান্তঃ, পেচেকা নৃপঃ, কুন্ধুটঃ স্থপ্তঃ, স্টেনোমৃতঃ | 

ময়,রে ভোক্করীতি, ময়রন্ত ভোজনসময়ে। পিঙ্গলঃ পথিকঃ, 
রাক্ছ। করুটঃ, গ্রেনঃ সুপ্রঃ, কাকোধতঃ | 

কনে ভোক্তরীতি, পেচকণ্ড ভোজনকালে, কুদ্কুটঃ পাস্থঃ, 
গ্রেনোনুপঃ, কাকঃ স্বপৃঃঃ ময়রোধূতঃ 

কুরটে ভোক্করীতি, কুক উস্য ভোজনসময়ে, শ্টেনঃ পাস্থঃ 

ক্কাকোরাভা, ময়রঃসপুঃ, পেচকোমুতঃ ॥ 

ইতভ়াক্তং পক্ষিণামিভান্দ স্বগমং | 

কত। পঞ্চ-পঙ্ষি প্রকাধিনী টীক। সমাপ্ব|। 

ইতি জীবামদেবেন 

পরের 

অথ কেরলীসম্মতপঞ্চপক্ষী । 
নত্বা শিবং জগন্ধেতুং স্থপটিস্থিত্যন্তকারিণং ৷ সতাং মুদে গ্রস্থ- 

রুছচে তন্মৈ শ্রীশস্তবে নমঃ ॥ তত্রাদৌ পক্ষিণে নামানি । বায়সঃ 
কুকুটশচৈব হ্োনেো। তুজগনাশনঃ | তাত্রচূড়শ্চ পঠঞ্চতে বিজ্ঞেয়াঃ 

পক্ষিনামকাঃ। কাকত্তেরগকৌ পুংষি বর্ডতে সুরনায়কঃ। 

তাত্রচূড়শ্চ ক্ীবঃ স্তাৎ কুক টঃ স্ত্রীন্থ জায়তে। 

অধ লগ্নানাং যাষার্জনির্ণয়ঃ। 

লগ্রমানন্ত ত্রিভাগরুতে যামার্ধীঃ সপঞ্চমনবমাঃ ক্রুমণ 
বিজ্ঞেয়াঃ | ক্রিয়ঙ্জ প্রথমাধীশে বায়সো রর্ততে হি সঃ। স্বিতীয়ে 

তু'নীলকস্তূতীয়ে তাত্রচুড়কঃ | বৃষাদেয চ কুকটঃ স্তাদ্দিতীয়ে 

শিবোক্তপঞ্চপক্ষী । 

শ্ঠেন উচাতে | তৃতীয়ে কোকিলঃ শ্বৃতঃ | এবং জতমণ বিজয়ে 

ুগাযুগ্মাদিরাশিষু। গ্রাম্য! বায়সকোকিলকুদ্ধ,টাঃ আরণ্যো হ্রোন- 
ময়রৌ। তত্র খেনঃ পক্ষী বক্তা! ৮ । কুঝ,টো বন্ত1 ১২। বায়সো- 
বক্তা ৫। পিকো বক্তা ৬। নীলক্ো! বক্তা ৪ ততঃ পক্ষিণ: 
স্থিতিঃ। বায়লে। গ্রাম্যত্তে ১। সুরনায়কে ৩ ।চকোরাখ্যে ১) 
বায়সো! ভূতবক্ত। চ তথা সম্তানপোষকঃ | শ্েনো ভবিষাদ- 
বন্ত। চ অন্পো চ বর্তমানকৌ। কারো যদ! গুতকরঃ সচ 
রোগহস্তা পিকো দৃষ্টেরধিপঃ পরমিত্রাধিপঃ। শ্রেনেন তত্র 
শুভদোপি ফলংন রাচাং মিত্রোপি স্থতপালকঃ কথমহে! 

ভূম্যাদিলাতং ফ্বং। গ্টেনঃ শুতকরো! মিত্যং বায়সোপি 

ফলগ্রদঃ। ভেরুণ্ডকো ধাতুচিস্তা পিকো। জীৰোপি মৈত্রকঃ। 
হর্যাদিতুলাং গমনাগমশ্চ হুচিস্তকঃ সোপিচ মূলচিস্তকঃ। 

কাকোপি দৃষ্টো রখরাশিখণ্ডী তত্রাভবৎ গুভফলঞ্চ ন কোপিতা 
স্তাৎ। জয়াজয়ে। লাভহানিঃ কাকোহধীশো! যথাক্রমাৎ। তত্রৈব 
পিজলে! বত্ত1 জীবন্ত গমনাদিকং। ময়ুরে চ ভবেদ্রাজ। 
বায়সে রোগনাশনং । কুক্ষুটে কার্ধ্যসিদ্ধিঃ স্তাৎ খ্রেনে চাগমনং 

মুদা। কোকিলে চ শুভং বজ্জং ফলমন্ত্র প্রদানকং। এতৎ 

তু সামান্ততো! জানীয়াৎ। তত্র বিশেযবীজমাহু। কাকে জলেশো! 

যদি তুল্যদৃষ্টিঃ সদ মুখং তত্র বিনিদ্দিশেচ্চ । জীবন্ত চিন্তা 
যদি তত্র মিত্রে দৃষ্টে নীলোব! থলু চাম্ত জীবনং॥ শব্রণা 

বীক্ষ্যতে তত্র জীবন্ত প্রাগসংশয়ঃ। 'কাকন্ মিত্রং ভূজগাশনশ্চ 
পিকোহপি শত্ররিতি সংস্রমেণ। তন্ৈব মিত্রং স্থতপালৰশ্চ 

শত্রশ্চ শ্রেনো ভবতি প্রযত্বাৎ। মিত্রং যথা স্ভাৎ ক্রমলেপিতেষু 
কাকোহপি শক্ররিতিবাথ কুদ্ধ,টঃ। তত্রাপি তেষু বয়সি প্রতি- 
ংক্রমেণ মিত্রং যথা ভবদ্ি তত্ব গতিশ্চ নাস্তা! ॥ মেষস্য প্রথমে 

ভাগে দৃষ্টিজ্েয়! শিখগিনঃ| দ্বিতীয়ে গ্ভেনরাভস্ত তৃতীয়ে 
কোকিলস্ক চ। তত্রব ঘুগ্াদিরাশিবৈপরীত্তোন দৃষ্টি- 

জ্ঞাতবা।। পিকন্ত দৃষ্টর্যদি তত্র ভাগমান্রেণ পৃষ্তং গুভদং 
ফল€ন্তাং। তত্ব শত্ো কিল দুষ্টাতে মুদ| তদ! তু হানির্মরণং 

শুভে চ। কাকাধীশে রুষঃবর্ণঃ কোকিলে নীলমুত্তমং। চকো" 

রাখো রক্তবর্ণং শুক্লবর্থং শিখগ্িনি। জুতক্পেহে পীতবর্থং জানী- 

য়াৎ ক্রেমতো! সুদ! । নষ্টন্ত লাভং কুরুতে পিখ্ভী তটত্রৰ দৃষ্টি 

বদি থিত্রপ্ততঃ। রিপৌ চদৃষ্টে গতহানি স্তত্র এরং ক্রমাৎ 
ফলভাগ্গমনাগমন্চ । মিত্রন্ত ছৃষ্টি ধদি পূর্বভাগে তদ! বদেদ্- 

রাজান্বলাভমেব । রিপৌ চ হ্থানিঃ শুভদোইপি নেহতে ভব- 

ত্যনিষ্টং ফলমন্ত্র পূর্বতঃ ॥ দেহকষ্টং মনস্তাপং ধননাশং রুমেগ 
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বা! 1 কাঁকান্ধ্ীশে বদেত্ত্র যদি মিত্রং ন পশ্ঠতি। কুষ্ঠুটে রাজ্য- 
লাভঃ হ্যাৎ মধ্যাংশে সংস্থিতে সতি ॥ পিকোহপি চাস্তে 

স্থিতএ্রব সম্যগ্ দ্রীবন্ত তৃর্ণং গমনং স্থদূরতঃ । তেরুণডকো যদ- 
ধীশোংপত্যচিস্তা তু পূর্বভাক। রিপৌ চ স্থৃতহানিঃ স্যাদ্- 
গর্তুনষ্টং ভবেৎ কিল। শ্তেনোইপি সৌখ্যচিস্তঃ স্তাৎ তৃতীয়াংশে 

সুনিশ্চিতং। বায়সঃ সমছৃষ্টিঃ স্তাদ্যদি তত্র নবিদাতে। তদা 

বস্তরাদিলাভঃ ম্তাৎ পূর্বাংশে সংস্থিতে সতি। চকোরাখ্যঃ 
সদা শুদ্ধ! জীবন্ত গুভচিত্তনং । তত্রৈব চ রিপৌ দৃষ্টে বীজন্ত 
মূলনাশনং। কাকশিখণ্ডিনৌ দৃষ্টে জীবঃ পুরুষ এব চ। পিক- 
কুন্ধুটকৌ বাপি স্ত্রীযু জাতি নঁ সংশয়ঃ। শ্যেনোবাপি চ যত্রেশ- 
স্তর ক্লীবঃ স উচ্যতে | গমনং। ত্রমণং। শয়নং। শৃন্তে | ভূতলে । 
এতেষাং পক্ষিণাং ক্রমেণ জ্ঞাতব্যা। মেষমিংহৌ ভু গমনে বর্ততে 
মুনিভিঃ স্বতং। মকরং কর্কিরাশিঃ স্তাৎ ভ্রমণং কথিতং কিল । 

শয়নে বর্ধতত মীনঃ কম্তপি তত্র জায়তে । কলসেো! মিথুন- 

শ্চাপি শূন্যে চান্তি স্ুনিশ্চিতং ।' বৃষোইপি তুলাধন্ুষো বৃশ্চিক- 

শ্চাপি তে ত্রয়ঃ | বর্তন্তে ভূতলে বাপি বিজ্ঞেয়! গমনাধিপাঃ। 

গমনে কার্ধ্যসিদ্ধিঃ স্তাৎ যাত্রায়াং স্থুফলপ্রদঃ । নষ্টস্ত লাভং 

কুরুতে রিপৌ দৃষ্টেছপি নিশ্চয়ঃ॥ যদাপি লগ্নং ভ্রমণেইপি বর্ততে 
তদাণ্ড রোগং কুরুতে সুমিত্রে। দৃষ্ঠেইপি তত্র বিলয়ং সমাসাৎ 

বীজস্ত নাশং বিগতাত হস্তৎ। গুভন্ত পিদ্ধিঃ শয়নেইপি বর্ততে 

মিত্রারিদৃষ্টোইপি ন কিঞ্চিদত্র । তদাণ্ড লাভং বিজয়োবলে বা 

পরাজয়; স্তাদপি শক্রবীক্ষিতে ॥ শৃন্যতাগে যদ কাকো 

বিদেণস্থন্ত নির্ণয়; | প্রথমাংশেহপি মেষস্ত শীপ্রমাগমনস্তবেৎ। 

ভেরুণ্ডকে। যদ! শুন্তে দ্বিভীয়ে মকরহ্য চ। তৃম্যাদিলাভ- 
চিন্তা স্তাৎ মিত্রে দৃষ্টে স্ুনিশ্মিতং । নষ্টদ্রবান্ত চিন্তা স্তাখ তত্রৈব 
সংস্থিতে সতি। পিকোবসতি যত্রৈব রিপূর্ব1 সংস্থিতঃ পুনঃ 
ত্বদা তপ্ৈব মৃত্যুঃ স্তাৎ তত্ুুল্যং বাপি জায়তে। সিংহস্ 
প্রথমে ভাগে যদা ভবতি বায়মঃ । তদা তশ্যৈব মুত্যুঃ স্তান্নান্ত 
কালব্যতিক্রমঃ ॥ তন্মধাতোরিপুর্বাপি মিত্রেগৈব সমীক্ষ্যতে। 

তটম্বৈব গুভবার্ান্তা্দশাহে নৈব জায়তে । নীলকঠো যদা 

ভাতি দ্বিতীয়ে বুশ্চিকন্ত চ। জীবন্ত রোগচিস্তা স্তাৎ গমনাগ- 

মনোইপি বা। তেনৈব জায়তে চাত্র ধীমন্ত্িরিতি কথ্যতে ।' শ্রেনো- 

ইপি স্বিপদং বক্তি কাকপিকৌ তথা বচঃ। চতুষ্পাদং নীলকণঠঃ 
কুকুটোহপি ভখৈব চ। এতেমাং ভাগচিস্ত। নান্তি ) ভূষণানি চ 
বস্তনি ক্রমৈপব প্রজ্ঞায়তে। বায়নঃ কুকুটশ্চৈৰ ভ্রিকোণং 
বক্তি নিশ্চিতং। চতুক্ষোণঞ্জ বিজ্ঞেয়ং শ্রোনপিঙ্গলকোকিলঃ। 
হুস্বদীর্ঘক্রমেণৈব দ্রেক্কাণাধিগতৌ তথ1। বারঃ ১২।৫ | ভেকঃ 

১১।৮।শুকঃ ৭। ৫ | গণ্ডকঃ ১০131 বিগতঃ৮। ৬ । এনানি 
পক্ষিণ। সংক্ঞানি স্থ্যঃ । বায়সে। বারসংল্ঞা স্তাৎ। কুকুটো ভেক 
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উচাতে। শুকঃ শ্রেমোইপি প্রিজেয়ো। শিখতী গণ্ডকঃ স্বতঃ 
বিগতঃ কোকিলো বাপি ক্রমেণৈষাঁং বিচক্ষণঃ | এফাং বিবে- 
কাদিভাবঃ ক্রমেণ গ্রহাণাং বলাবলত্বাৎ : সমবিষমরাণীনাঞ্চ 
প্রত্যেকং "দৃষ্টি জ্জানীয়াৎ। তত্রাপ্যেতেষাং গ্রহনির্ণয়ঃ 

দ্রেক্কাণাধিপতি ত্র তত্র দুটি ন চান্যগ1! বায়সো গুরুণা মন্দ: 
সহিতো যত্র বিন্দতি। তত্রাপি শুভদ্ধঃ প্রোক্তঃ শক্রণা দৃশ্বান্ে 
পুনঃ। তেষাং ফলানাং ক্রমতো! বিধন্তে কাকানদিভেদাং 

সিতজীবসৌমযাঃ। তত্রাপি ভ্রব্যন্ত বিশেষলাং জলাচ্চ 
সম্যগ্ বদতক্তিভাগা। তেরুগুকো! যদা সৌমা: দিতেন 
সহিতো২পি ব1। মন্দেন সহিতঃ কাকো যদি পঙ্থাৎ স্বশক্তঃ | 
তত্র জীবন্ত কাধ্যঃ স্তাৎ শক্রমিত্রে সমৌ রিপৌ ॥ যাত্র। হানি- 
রনাবৃষ্টিঃ কার্ধ্যহানিরদর্শনং । ব্যাধিশ্চ দীর্ঘরোগশ্চ এহচ্চ পক্ষি- 
লক্ষণ* ৷ অপমৃত্ার্ডয়ফৈব সর্ধবিনাশনং তথ। | শ্তেনেন সহ যত্র 

স্তাৎ ফলমধ্যে তু কার্শুকঃ। পিঙ্গলো২পি যদ। জীবঃ ভূঙক্কে রাশিং 
কথঞ্চন। ভাগপ্রথমপূর্বার্দং বিজ্ঞেয়ং ক্রমতঃ কিল । কার্যা- 

হানি তে পিকঃ স্াৎ ভট্রৈবমাস্তে রবিণা মছেতি। রিপো৷ 
দৃষ্টে বিজয় সদা! স্থ্য ফনোগতং তাবং শুভাগুভন্ত | শুন্টে স্থিত: 
কাকঃ পরাদ্ধভাগত্তঃ মীনন্ত পূর্ববং যদি বা সমাগম:। তদা 

চহুষ্পাদপশোশ্চ চিন্তা নিহস্তি নে! তত্র গতস্ত বার্তা ॥ কুক: 
ফলমাধন্তে প্রায়সোহপি স্বযোগতঃ। অন্ঠোইপি দৃষ্টিমাত্রে 5 

মিত্রবিপ্রবভেদতঠঃ ৷ গুহবহিঃস্থানমিতি স্বভাগে তব্বৈবমাস্তে 

স্ববস্তনান়ঃ। গৃহস্থিতণ্ঠ বন্তব্যো ভূতলে বর্ততে বদি। ঘঃ 

কোছপি চ সদ তত্তোইধিগতো! নাত্র সংশয়ঃ। বায়সো যত্র ভাগে 

তু নীচন্থঃ কালনির্ণয়ঃ। সহ্বোতঃপৃর্বং স্তাঙ স্বভাগোইপি 
বিভাগতঃ । মনোগত্তশ্ ভাবন্ত যত্্র তিষ্ঠতি ধূর্তকঃ। বিদেশ- 
গমনং তস্ত রিপৌ বা মিত্রসংগ্রহে । বারাদিতেদতেো বক্তি 
শুভং ব1 যদি বা শুভং | রবাধীশে! যদ1 কাকঃ শ্বেতোইপি বিগ. 

ভোহপি বা। তদ1 লাভস্য সিদ্ধিঃ স্যাদ যদি যত্রন পণ্ঠাতি । 5কো- 

রাখো যদি স্যাত্তু বর্ষ! তত্র ভবেদধবং। কর্কটস্য তু শেযোবা 

বিবাদং স্বজনৈঃ সহ । এবং ক্রমেণ সংজ্ঞানি জাতব্যানি পুনঃ 

পুনঃ ৷ বৰলীনম্ব কাকোগ কুকুটাথ্যঃ পিকোইপি তত্র বলবানপি 

বাগতাখাঃ। তদা শ্রিখণ্ডী বিগতো। বলিনাং তত্রাপি হেষ্ 
নিয়তং বিগতং শুচর্ধলী। স্থতকাদিনা বিবিধ। চিন্তা ময়পি 
সংজ্ঞাদিফলং স্যাদিতি এবং বারবিচারঃ 'বিগচ্াদিতেদমপি 
পূর্ববজ্জাতমিতি । 

ইতি স্থৃতকাদিকাণে প্রশ্নাধ্যায়ে ষষ্টপরিচ্ছেদঃ সয়াপ্ঃ।, 



২৮ শিবোজপঞ্চপক্ষী । 

জম্মমাসাচ্চতুর্মাসে জন্মবারাচ্চ পঞ্চমঃ। যদি কোন ব্যক্তির জন্মমাসের চতুর্ধ মাসে, জদ্ঘবার 
জন্মতিথেব্বিংশতিতিথৌ যদি স্তাৎ পঞ্চমন্বরঃ | | ত ্ নক্ষত্রাৎ পঞ্চবিংশঃ স্তাৎ যন্মিন্ বর্ষে ভবিষ্যতি | হইতে গণনায় পঞ্চম বার, জন্ম তিথি হইতে তি 
তশ্থিন্ বর্ষে ভবেনত্যুঃ কালচিহ্কেন ভাষিতং ॥ বিংশতি তিথি ও জন্মনক্ষত্র হইতে গণনায় পঞ্চবিংশতি 

অন্যচ্চ গণনা | ৃ নক্ষত্র এক দিবসে সংযোগ হয়ঃ তাহ1 হইলে সেই ব্যক্তির 

জন্মক্ষতিঃ সায়কযুগ্নমৃক্ষং তিথির্ধদ! জন্মতিথেঃ থযৃগ্মম্। সেই বৎসরে রিট সম্ভব হইবে। 
চতুর্থমাসে যদি জন্মনাসাত্তজ্জন্মবারাদ্যদি পঞ্চমাহঃ ॥ 

॥ 

শ্]েন ময়ূর কাক পিল শোন 
নন। পূর্ণ রিক্ত জয়! ত্র রি 

১ প্রতিপৎ----7২* পঞ্চদী-৯ নবমী” আয়োদশী-শিটাটি* দ্বিতীয়া ফ্রী 
৬ যঠী-------+--7২৫ দশমী----১৪ চতুর্দশী-_- _ শু তৃতীরা ----টিটিহহিই সপ্রমী-_-১১ একাদশী' 

১১ একাদশী ৩০ অমাবন্ত1--_----১৯ চতর্থী-_- ৮ অষ্টমী _--হ৭ গ্বাদশী--১৬ প্রতিপত 
১৬ প্রতিপংলিি ১৫ পঞ্চমী ৮7৯২৪ নবমী-----+--১৩ প্রয়োদশী -__-- ২ স্বিতীয়া-২১ যতী 

২১ যঙ্া 77১৮ দশমী টিি৯ চতুদশী-7৮ ভৃতীয়ািিিটটি ৭ সপ্তমী ৬ একাদশী 
২৬ একাদশী---_---১৫ পূর্ণিমা ৪ চতুর্থ-২৩ অআই্টনী-িিটিটি ১২ দ্বাদশী-১ প্রতিপৎ 
শিবোক্ত পঞ্চপক্ষীর গণনার চক্রের সহিত উপধুণক্ত বচনের প্রায় সৌসাদুস্ দৃষ্ট হয়। যথা-_তিথিমন্বন্কে ॥ শ্রেনপক্ষির কোষের 

অর্কত শুরুপক্ষের প্রতিপৎ যাহার জন্মতিথি হইবে, তাহার পক্ষে গণনায় বিংশতি তিথি মযুরের কোষ্ঠের রুষ্ণাপঞ্চমী দৃষ্ট হয়। 
যাহার জন্মতিথি এ ময়ূরের কোষ্ঠের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী হইবে) তাহার পক্ষে বিংশতিতিথি কুন্ধুটের কোষ্টের শুক্লুপক্ষের নবশী 

দুষ্ট হয়। যাহার কুকুটের কোষ্ঠের শুক্লপক্ষের নবমী জন্মতিথি হইবে, তাহার পক্ষে কাকের কোষ্ঠের ক্ৃষ্ণপক্ষের তয়োদশী বিংশতি 
তিথিদৃষ্ট হয়। যাহার কাকের কোষ্ঠের রুষঃপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে জন্ম হইবে, তাহার বিংশতিতিথি পিঙ্গলের কোষ্টের 
রুষপক্ষের দ্বিতীয়। দৃষ্ট হয়। যাহার জন্মতিথি পিঙ্গলৈর কোষের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া হইবে, তাহার বিংশতিতিথি শ্তেনের 
কোষ্টের শুক্লামণ্ী দৃষ্ট হয়। এইরূপ অবশিষ্ট জন্মতিখিসমূহের গণনা করিতে হইবে। 

জন্মনক্ষত্র হইতে পঞ্চ'বংশতি নক্ষত্রের গণনাতেও এই পঞ্চপক্ষীচক্রে অনেক একা দৃষ্ট হইতেছে । যথা--শ্রেনপক্ষীর কোষ্টের 
অঙ্গিত অশ্বিনী নক্ষত্র যাহার জন্মনক্ষত্র হইবে, তাহার পঞ্চবিংশতি নক্ষত্র ময়ূরের কোষ্ঠের পূর্ববভাদ্রপদ নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট 
নক্ষত্রসমূহের এইরূপ গণন। করিলে, প্রার় মিলিবে। 

জন্মবার হইতে পঞ্চমবার গণনাভেও প্রায় এই চক্রে অনেক সাদৃশ্ঠ আছে। বথা-_-শ্রেনপক্ষির কোষ্ঠের অস্কিত মঙ্গলবার 
যাহার জন্মবার হুইবে, তাহার পঞ্চমবার মমুরের কোষ্ঠের অঙ্কিত শনিবার ৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট বারসমূহেরও এইরূপ গণনা! করিলে 
অনেক সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইবে। 

জন্মমাস হইতে চতুর্থ মাস গণনাতেও প্রায় এই চক্রে অনেক এক্য দেখা যায়। যথা---শ্রেনপক্ষির কোষ্ঠে বৃশ্চিকরাশি অর্থাৎ 
অগ্রহায়ণ মাস হইতে চতুর্থ মাস কুস্তরাশি অর্থাৎ ফাল্তনমাস ময়রের কোষ্ঠে দৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট মাসসম্বন্ধে এইরূপ গণনা! করিলে 
এই চক্রে অনেক একতা অবলোকিত হয়। অতএব গণণাকালে দিনপক্ষী ও প্রশ্নপক্ষী এই উভয় পক্ষির তিথি, বার, নক্ষত্র, 
মাস ইত্যাদি বিজ্ঞাত হুইয়। প্রশ্নের ফলাফল বলিয়! দিবে । 

সতত বি 00000. 

ইতি শ্রীরদিকমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত ফলিতজ্যোতিষে 

| শিবোক্তপঞ্চপক্ষী সমাপ্ত । 
হিলি? রেল 



মনোরম 
ও" নমোগণেশায়। 

গ্রণম্যানদ্দরূপং তমাননদৈকনিকেতনম্। 

গর বুদ্ধিমতাং গ্রীতো প্রশ্নবিদ্যামথাকরোৎ। 

আননোর একমাত্র আধার আনন্দময় পরমাত্মীকে 

মক্কার করিয়া মহর্তিগির্গ, বুদ্ধিমান জনগণের প্রীতির 
নিমিত্ত গ্রশ্নবিদ্যা প্রচার করিতেছেন ।১॥ 

বর্ণবর্ণপ্রমাণঞ্চ সপ্বরং তাড়িতং মিথঃ। 

পিগুমংজ্ঞা তবেত্তস্ত যথাভাগৈস্ত কল্পন। ॥ ২ ॥ 

বর্গ বর্ণপরিমিত অঙ্কের সমর্তি ও ত্বরবর্ণ পরিমিত 

অঙ্কের সম্ি পরস্পর গুণ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহার 

মাম পিণড বা অক্ষরপিওড। ইছাঁকে যথাযথ ভাগ করিলে 

অভিপ্রেত প্রাক্মের উত্তর হুইবে"। দুই হইতে আনন্ত 

করিয়া সগ্দশ পর্য্যন্ত অআ অবধি যোড়শ স্বরবর্ণের 

বর্ণান্ত । ৩ হইতে ৭ পর্যন্ত যথাক্রমে কবর্গের। ৪ হইতে 

৮ পর্য্যন্ত বথাক্রমে চবর্গের, ৫ হইতে ৯ পর্য্যন্ত টবর্গের, 
৬ হইতে ১০ পর্য্যন্ত তবর্গের। ৭ হইতে ১১ পর্য্যন্ত পব- 

গর, ৮ হইতে ১১ পর্যন্ত যবর্গের। ৯ হইতে ১২ পর্যয্ত 
যথাক্রমে শবর্ণের বর্ণান্কি হইবে । ূ 

যথা « আমার মনোগত কি1% এস্থলে বর্ণানক 
আঙ৩ম১১ আঙর১ ম১১ন ১০ ও ১৪ গত 

কও৩ইও৪। ইহার মধ্যে স্বরাঙ্ক ৩১৪1৪) ব্যঞ্জনাক 

১১৯১১১০৩০৬৩ স্বরাষ্কের সমর্ী ২৪ বাঞজনাফের 

সমন্ঠি ৫৫ এই চুই অঙ্কের পরল্পর গুণধল ১৩২০। ইহার 
নাম অক্ষরপিণ্ড ॥২ 

সিদ্ধাসিদ্ধৌ ক্রমাদ্থাভ্যাং লাভালাতৌ জয়াজয়ৌ। 
_ দিগকজ্ঞানমঞ্টভির্ভক্ং শেষতঃ পরিবল্পয়েৎ ॥ ৩। 

এই ক্ষয় পিগডকে ২ ঢুই দ্বারা বিভক্ত করিয়া বদি 

এক অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। 
যদি শুন্য থাকে, তাহ হইলে কার্য লিদ্ধ হইবে না। 
যদি এক অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে লাত হইবে, শূন্য 
থাকিলে ক্ষতি হুইবে। এ ঢুইদ্বারা ভাগ করিয়! যদি 
এক অবশিষ্ট থাকে, তাহা হুইলে জয় হইবে, শুন্য 
থাকিলে পরাজয় হইবে। 

উক্ত অক্ষরপিগকে ৮ আট দ্বারা বিভক্ত করিয়া 
ভাগশেষ দ্বারা দিক্ নিরূপণ করিবে । (যথা ১ অব- 

শিট থাকিলে পূর্বদিকূ, ২ থাকিলে অস্মিকোণ, ৩ 
থাকিলে দক্ষিণ দিক, 8৪ থাকিলে নৈধত কোণ, & থাকিলে 
পশ্চিম দিক্, ৬ থাকিলে বায়ুকোণ, ৭ থাকিলে 
উত্তর দিকৃ, ৮ বাশুন্য থাকিলে ঈশানকোণ স্থির 
করিবে। ॥৩।॥ 

গর্গন্ত্রিভিঃ ও ক্রমাস্তোদো নরনারীনপুংসকাঃ। 
লোকজ্ঞানেংপি টৈ তদ্বৎ কালজ্ঞানেংপি বৈ তথা ॥ ৪ ॥ 

উক্ত অক্ষরপিগ্ডকে ৩ তিন দ্বারা বিভক্ত করিয়া, 
যদি অবশিষ্ট এক থাকে, তাহা হইলে পুঁকষ, যদি ২ ছুই 
শেষ থাকে, তাহা! হইলে স্ত্রী” যদি তিন বা শুন্য অব- 
শেষ থাকে, তাহা হইলে নপুংসক অনুমান করিবে। 

যদি স্ব মর্তয, পাতাল এই তিন লোকের মধ্যে 
কোন্ লোক, জানিবার আবশ্যক হয়ঃ তাহা হইলে এ 
অক্ষরপিগুকে ৩ তিন দ্বারা বিভক্ত করিতে হইবে । যদি 
ভাগশেষ ১এক থাকে, তাছা হইলে স্বর্গ, যদি ছুই থাকে 
তাহা হইলে তুতল, যদি শুন্য থাকে, তাহা হইলে 
পাতাল নিরূপণ করিবে। 

[এ অক্ষরপিণডকে ভিন দ্বারা বিভক্ত করিয়া, ভাশেষ 
৬ 1 



চি মনোরম| | 

১ এক* থাকিলে অতীত কাল, ২ ছুই থাকিলে বর্তমান 

কাল, শুন্য থাকিলে ভবিষ্যৎ কাল স্থির করিলে 881 

ধাডুমূলং তথা ভীবং মূলজীবঞ্চ ধাতৃকম্। 

কালক্রমাৎ গুণাঃ পিগাৎ বিজ্েয়ং প্রশ্নকোবিদৈঃ ॥ ৫ ॥ 

উক্ত অক্ষরপিণ্ডকে ৪ চারি দ্বার বিভক্ত করিয়া যদি 

১ এক থাকে, ভাহা হইলে ধাতুমূল । যদি ২ দুই থাকে, 

তাহা হইলে জীব, যদি ৩ তিন থাঁকে, তাহা হইলে মুল- 
জীব, যদি শূন্য থাকে, তাহা হইলে ধাতু চিন্তা স্থির 

করিবে ।&1 

ধাতুচিস্তা যদা দৃষ্টা। তদ! দ্বাত্যাং মমাহরেৎ। 

একেন ধার্ধ্যং বিজ্ঞে়মধার্য্যং শূন্যশেষতঃ ॥ ৬ ॥ 

দি ধাতুচিস্তা স্থির হয়, তাহা হইলে উক্ত অক্ষর- 

পিগুকে ২ ঢুই দ্বারা ভাগ করিবে । বদি শেষাঙ্ক ১ এক 

থাকে, তাহা হইলে তাহা শরীরে ধার্য এবং হদি ০ শুন্য 

শেষ থাকে, তাহ হইলে অধার্য্য নির্ণয় করিবে 1৬ 

ধাতুভেদান্ প্রবচ্যত্র পিওস্ত ১০ দশশেষতঃ। 

স্বর্ণং রৌপ্যস্তথা তাত্রং পারদং কাংস্যপিত্তলম্ ॥ 

সীষজং ত্রপুসংযুক্তং লৌহাত্রকমথাপি ব1। 

তত্রৈকাদশশেষেণ কালাঙ্গক্রমতো। বদেৎ ॥ ৭ ॥ 

ধাতুবিশেষ নিরূপণ করিবার আবশ্যক হইলে, উক্ত 

অক্ষরপিগডকে ১১ একাদশ দ্বার! বিভাগ করিবে ॥ যদি 

অবশিষ্ট ১এক থাকে, তাহা হইলে সুবর্ণ” ২ ছুই থাকিলে 

রোপা,৩ তিন থাকিলে তাতে, ৪ চারি থাকিলে পারদ, 

& থাকিলে কাংস্য, ৬ থাকিলে পিত্তল, ৭ থাকিলে 

শীষক, ৮ থাকিলে দস্তা ৯ থাকিলে লৌহ, ১০ থাকিলে 

অঙ্্, ১১ অথব| শুন্য অবশিষ্ট থাকিলে কীলাভ্র+ বা 

কাচ নির্ণয় করিবে ॥। 

তৃষণব্যক্তিসংজ্ঞানং ত্রিভিরেবাত্র ভাজিতে। 

মীনার্বঞ্চ তথাপাত্রং বিজেয়ং সর্বদ| বুবৈঃ ॥ ৮॥ 

যদি ভূষণ স্থির ছয়, তাহা! হুইলে যাছীর ভূষণঃ.ভাহার 

এক থাকে; তাহা হইলে নানা অঙ্গের অলঙ্কার, বদি 
দুই থাকে তাহ! হইলে মস্তকের. অলঙ্কার, বদি তিন 
খাকে? তাহ! হইলে চরণালঙ্কার, স্থির করিবে ।৮1 

_. দ্বিপাস্ত চতৃষ্পাদো! বিপদঃ পাদসন্কুলঃ। 
চতুর্ভির্ভাজিতে শেষে বিজেয়ং সর্বদদ! বুধৈঃ ॥ ৯ 

পণ্ডিতগণ, অক্ষরপিণ্ডকে ৪ চারি দ্বার! বিভক্ত করিয়া 
অবশিষ্ট যদি এক থাকে, তাছা হইলে ঘিপদ, ২ ছুই 

থাকিলে চতুষ্পদ, তিন থাকিলে পদহীন? চারি থাকিলে 

বন্থপদ জীব স্থির করিবে ॥৯ | 

দেবতা মন্ুজাশ্চৈব পক্ষিণে! রাক্ষসাস্তথ] । 
চতুর্ভিরেব জ্ঞাতব্য ভাঞজিতে শেষতঃ ত্রমাৎ ॥ ১০ ॥ 

অক্ষরপিণ্ডকে ৪ দ্বারা বিভাগ করিয়। যদি ভাগাশেষ 
১ থাকে, তাহা! হইলে দেবতা? ২ থাকিলে মনুয্যঃ তিন 

থাকিলে পক্ষী, শুন্য থাকিলে রাক্ষস স্থির করিবে ॥১০॥ 

গোৌরঃ শ্তামস্তথা মধ্যো দীর্ঘ৷ মধ্যাশ্চ থর্বকাঃ। 

শিশুর্য ৷ তথা বৃদধনত্রিবিতক্তেইতিজায়তে ॥ ১১। 

অক্ষরপিণ্ডকে ভিন স্বারা ভাগ করিয়া বদি অবশিষ্ট 

এক থাকে, তাহা হইলে গোৌঁরবর্ণ, ছুই থাকিলে শ্যামবণ, 
শুন্য থাকিলে মধ্যবর্ণ নির্ণয় করিবে । | 

অক্ষরপিগ্ডকে তিন দ্বার বিভাগ করিয়া! যদি ভাগী-. 

শেষ এক থাকে, তাহা! হইলে দীর্ঘ, ছুই থাকিলে মধ্য" 

মারুতি, তিন থাকিলে খর্বাক্কতি নিরূপণ করিবে। 
অক্ষরপিওকে তিন দ্বারা বিভক্ত করিয়। বদি ভাগা- 

রশিষ্ট এক থাকে, তাহা হইলে বালক, বদি ছুই থাকে, 

াছ। হইলে যুবা, যদি শুন্য থাকে তাহা হইলে বন্ধ 

স্থির করিবে ॥১১॥ 

নরক্ত্িয়ৌ চ দ্বিবিধৌ চত্বার্চ ক্রমাদিমে। 
লন্ধং মূলে পুনর্যোজ্যং পশ্চাদ্ ভাগং সমাহরেৎ। 

ভক্তে স্বাদশভিশ্চৈব ভবসন্বন্চিস্তনম্॥ ১২ ॥ 
অন্তব্যক্তিভবোস্তেদে। নাম্মাভিঃ পরিকথ্যতে | 

্রস্থবাহল্যভীত্যা চ জেরমন্যত্রতঃ সদা ॥ ১৩॥ 

মাছে অক্ষর সংখ্যাকে তিন দ্বার! বিভক্ত করিবে ।
 যদি | দেবতা, মন্ুযু) পক্ষী ও রাক্ষল, এই চতুর জীব

ের 
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পুকব বাস্্রী জানিতে হইলে অক্ষরপিওকে ছুই দ্বারা 
বিভক্ত করিয়া এক থাকিলে পুকষ, ছুই থাকিলে স্ত্রী, 
নির্ণয় করিবে ৷ এই সম্ুদায় ভাগ করিবার সময় লঙ্ধ অস্ 

মুলে যোগ করিয়া পশ্চাৎ ভাগ করিয়া ফল গণনা করিতে 

হইবে । উক্ত অঙ্ক দ্বাদশ দ্বার৷ বিভক্ত করিয়া ভাব- 

সম্বন্ধ চিন্তা করিবে। পরন্ত ঈদৃশ 'ভাগকপ্পনা অন্য 

ব্যক্তি কর্তৃকও নিরপিত হুইয়াছে। আমি গ্রন্থ বাহুল্য 
ভয়ে তাহ! প্রকাশ করিলাম না। জিজ্জাস্ ব্যক্তিরা 

এ সমুদ্রায় বিষয় গ্রন্থীস্তর হইতে পরিজ্ঞাত হইবেন ।১৩1 

মূলভেদান্ প্রবক্ষ্যামি যথোক্তং শড়ুনাধুন। ৷ 
মূলং কাঠ্ঠঞ্ণ ত্বকৃপত্রং পুষ্পঞ্চেব তথা! ফলম্। 

ষড়ভির্ভক্তে বিজানীয়াৎ প্রশ্নবিদ্যাবিচক্ষণঃ ॥ ১৪ ॥ 
তরবশ্চ লতা যস্ত ণগুলাদিকস্তথ ॥ ১৫। 

পুর্বে মহেশ্বর যেরূপ বলিয়াছেন, তদমুসারে এক্ষণে 

আমি সুলভেদ প্রকাশ করিতেছি। 

ধাহণর! প্রশ্ন বিদ্যা বিচক্ষণ, তাহারা অক্ষরপিণ্ডকে ৬ছর 

ছারা বিভক্ত করিয়! মুল প্রভৃতি নিরূপণ করিবেন, 

অর্থাং ভাগশেষ ১ থাকিলে মূল, ২ থাকিলে কান্ঠ, ৩ 
থাকিলে ত্বকৃ, ৪ থাকিলে পত্র, ৫ থাকিলে পুষ্প, 

হয় বা শুন্য থাকিলে ফল স্থির করিবে ১৪ 
উক্ত অক্ষরপিণ্ড ৪ চারি দ্বারা বিভক্ত করিয়! অব- 

শিট অঙ্ক যদি এক থাকে, তাহা হইলে রক্ষণ ছুই থাকিলে 
লতা” তিন থাকিলে ওষধি, শুন্য থাকিলে তৃণ গুল্যাদি 
স্থির করিবে ॥১৫॥ 

গুফমাপ্রতথ! ্বাভ্যাং ভক্ষ্যাভোজ্যঞ্চ বৈ তথা । 
স্বদেশজং পরোক্ষঞ্চ কল্পনাভিবিচারয়েৎ ॥ ১৬॥ 

অক্ষরপিগুকে ঢুই দ্বারা বিভক্ত করিলে যদ্দি এক 

অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে শুদ্ধ উদ্ভিদ, শুন্য অবশিষ্ট 
থাকিলে আর্দ্র উত্ভিদূ নিরূপণ করিবে। 

উহাকে পুনর্বার চুই দ্বারা বিভক্ত করিলে যদি এক 
থাকে তক্ষ্য ও বদি * শুন্য থাকে অতক্ষ্য স্থির করিবে। 

এ ক্ষরপিওকে পুনর্বার ছুই দ্বারা বিভভ্ত করিয়। 

যদি ভাগশেষ এক থাকে, ভাহা হইলে স্বদেশজাত, 
বদি ঢুই থাকে তাহা হইলে দেশাস্তরজাত স্থির করিবে ১৩ 

কালসন্ধৌ তু সংপ্রাপ্ত প্রকীর্ণং চিন্তযেঘুধঃ। 
একেন রত্বজাতিঃ স্াৎ ততো৷ ভেদাদিকং পুনঃ ॥ ১৭ ॥ 
মৌস্তিকঞ্চেব বৈদূর্্যং মুক্তীফলমথাপি বা। 
স্বরাগং পদ্মরাগঞ্ মণিপ্রস্তরমেবচ ॥ ১৮ ॥ 

যথাক্রমবিভাগেন মুলমিশ্রেণ বৈ তথ|। 
ইত্যেবং বহুধা চিত্ত্যং প্রশ্নকালে মনীষিভিঃ ॥ ১৯ ॥ 

কালসন্ধি উপস্থিত হুইলে পণ্ডিত ব্যক্তি বিষিশ্র 
বিষয় চিন্তা করিবে। উক্ত অক্ষরপিগ্ডকে ৭সপ্ত দ্বারা 
বিভক্ত করিয়! যদি ভাগাবশেষ এক থাকে, তাহা হইলে 
রত্বজাতি, ছুই থাকিলে মৌঁক্তিক, তিন থাকিলে নৈদুর্য 
চারি থাকিলে মুক্তীফল, পাঁচ থাকিলে স্বরাগ, ছর 
থাকিলে পদ্বরাগ, শুন্য থাকিলে মণিপ্রস্তর স্থির করিবে । 
পরন্ত পুনর্ধীর বিভাগ করিবার সময় মূলে লব্ধ ফল 
মিশ্রিত করিতে হুইবে। পণ্ডিত ব্যক্তি প্রশ্ন কালে 
এইরূপ নানাবিধয় চিন্তা করিবে ॥১৯। 

কেশাস্থগন্থিমাংসানি চর্ম মেদস্তথা বসা । 
এবং জীবে। বিচাধ্যঃ ম্চ্জীবিতো মৃতএব চ ॥ ২০ ॥ 

জীবচিন্ত! স্থলে অঙ্কপিগডকে ছয় দ্বারা বিভক্ত করিয়া 
যদি এক শেষ থাকে তাহা হইলে কেশ, ছুই থাকিলে 

অস্থি, তিন থাকিলে মাংস, চারি থাকিলে চর্ম, পচ 
থাকিলে মেদ, ছয় থাকিলে বসা, নিরূপণ করিবে । 

উক্ত অঙ্ক ছুই দ্বারা বিভক্ত করিয়া ভাগশেষ যদি 
এক থাকে, তাহা হইলে জীবিত, ছুই থাকিলে যৃত স্থির 
করিবে ॥২০। 

পিণ্ডে নামসমাধুক্তং যায়ী স্থায়ী যথাক্রমম্। 
শূন্যে সপ্ধিঃ সমাদেস্ঠ। যুদ্ধকালে ন সংশয়; ॥ ২১॥ 

সংগ্রাম কালে সংগ্রামবিষয়ক প্রশ্ন হইলে অক্ষর- 
পিণ্ডে নামাক্ষরাঙ্ক ফোগ করিয়া তিন দ্বারা ভাগ করিয়া 
যদি 'এক শেষ থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধগমনে সম্মতি দিবে, 
যদি ছুই শেষ থাকে, তাছা। হুইলেস্থির হইয়া থাকিতে 
বলিবে, বদি শুন্য থাকে, তাহা হইলে সন্ধি করিতে 
বলিবে ॥২১। 



৪.  মনৌরমা। 

ইতোবমেকবিংশত্যা! শ্লৌকৈলেকমনোরমা। বদি আপন অন্গুভব সহকারে বিচারিত ছয়। তাহ! হইলে 

প্রপ্নবিদ্যা ময়া প্রোক্ত। দেয়! শিষ্যায় সাধবে ॥ ২২॥ লোকে বিমোহিত হইবে । ২৩ 

একবিংশতি শ্লেক দ্বারা লোকমনমোরমণ নামে এই স্বরাদদী তু শ্বভাবাঙ্কে ব্যগনাদৌ তু বর্গতঃ। 

প্রশ্নবিদ্যা সঙ্কলন করিলাম। ইহ! সাধুশিষ্যকে গ্রদান পুরিতে হৃতশেষেণ ফলং বিদ্যািচক্ষণঠ | - 
করিবে ।২২| টিনিনারদ ইন্থার বিশেষ সঙ্কেত এই যে, শ্বরের স্বাভাবিক 

নির্দিষ্ট অঙ্ক ব্যঞ্ীনবর্ণের বর্গানুসারে নির্দিষ্ট অঙ্ক, পর- 
উ ং ঃ 
ভিজ গুরাতা রাজ ভোগা দ্যা যা স্পর গুণ করিয়া যথাষথ ভাগ দিয়া যাহা অবশিষ্ট 

স্বানুভৃত্যা বিশেষোধয়ং মোহনানি বিচারিতঃ ॥ ২৩ ॥ 
থাকিবে, তাহা! দ্বারা বিচক্ষণ ব্যক্তি কল নির্দেশ ৬ 

উক্ত সম্ুদ্বায় গণন! স্থলে বিশেষ এই যে, ভাগ করি- লিনা নিবে). 

বার সময় অক্ষরপিণ্ডে পুর্ব্বলন্ধ ভাগফল যোগ করিতে 
হছইবে। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, এই প্রশ্ন গণনা 54 

_ স্বরবর্ণের নির্দিউ অঙ্ক ও ব্যঞ্জন বর্ণের বর্গানসাঁরী অস্ক নিমস্থ চক্রে প্রদর্শিত হইতেছে। 

৪9৪) টি পান 
»]5 |* 1১], 

ওঁ [ক্বক্|ক * ঘ 

পপ 

৪ [| ১১ 

_ ইতি ী়সিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত কলিতজ্যো তিবে গর্গবিরচিতা 
লোকমনোরমা সমাপ্ত । 



গনিত শত 

আক ছডধ ভ বৰ 

] 

ইখজঢনমশ |উ গঝত পযষএঘ টথফ রস।ও চঠদ ব লহ 

মেষ, সিংহ, অলি। : (কন্যা, মিধুন, কর্কট । | ধন্থু, মীন । তুলা, বৃষ। মকর, কুস্ত। 
০০০ পরানোর মত ৪রাহারিরাহট ররর | চারার 

রবি, মনল । [জ্ষব। বৃহস্পতি । শুক্র। শনি। 
০ উস ০০ 

২৭ রেবতী, ১ অশ্বিনী, | ৭ পুনর্বস্থ, ৮ পুষ্যা, | ১২ উত্তরফন্তূণী, ১৩হস্তা,| ১৭ অনুরাধা, ১৮ জ্োঠ1, | ২২ শ্রবণা, ২৩ ধনিষ্ঠা, 
২ ভরণী, ৩ ক্ৃত্তিকা, | ৯ অল্লেষা, ১০ মঘা, | ১৪ চিত্রা, ১৫ স্বাতি,| ১৯ মুলা, ২০ পূর্বাষাঢ়া, | ২৪ শতভিষ!, ২৫ পুর্বর- 
৪ রোহিলী, ৫ মুগশিরা, ১১ পুর্ব্বকল গুণী । ১৬ বিশাখ! ৷ ২১ উত্তরাষাঢ়া। ভাদ্রপদ, ২৬ উত্তর- 
৬ আদ্র। ৃ | ভাদ্রপদ 1 

"নের্য, বৃষ, মিধুনের ৬ | মিথুন ৩ অংশ, রা রা তুলা, বৃশ্চিকের | বৃশ্চিকের ৭ অংশ, ধন, | মকর ৩ অংশ, কুস্ত মীন 
ংশ। নিংহ একুনে ২১ অংশ অংশ,,একুনে ২১অংশ। মকর, ৬ একুনে ২১ একুনে ২১ অংশ । 

একুনে ২৪ অংশ । ংশ। 
ডি 252255:-25-255-55210852525:5525 রিিতিরিার্রারারা ননী রিলে 

নন্থা, (প্রতিপদ, যী, | ভা (দ্বিতীয়া, সগমী, | জয়া, (তৃতীয়া, অষ্টমী, রিক্তা, (চতুর্থী, নবমী, | পূর্ণা, (পঞ্চমী, দশমী, 
একাদশী ।) ঘ্বাদশী।) ত্রয়োদশী । ) চতুর্দশী । ) পূর্ণিমা, অমাবস্যা ।) 

ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, বৈশাখ, আন অশ্িনী, শ্রবণা, ৪112 ক তো পৌষ । জৈষ্ঠ, কান্তিক। মাঘ, ফাস্ভতণ। 
১১১১১ 

১ গ্রতব, ২ বিভব, ওশুক্র, ; ১৩ প্রমাথী, ১৪ বিক্রম, | ২৫ খর, ২৬ নন্দন, ২৭ | ৩৭ শোভন, ৩৮ ক্রোধ, | ৪৯ রাক্ষস, ৫০ নল, 
৪ প্রমোদ, ৫ প্রজ্জাপতি, | ১৫ বৃষ, ১৬চিত্রভাম্ু,১৭ | বিজয়, ২৬৭ ৩৯ বিশ্বাবস্ত, ৪* পরা- | ৫১ পিঙ্গল, ৫২ কালযুক্ত) 
৬. অঙ্গিরা, ৭ প্রমুখ, | হ্বর্তান্থ, ১৮ দারুণ, ১৯ | ৩* ছুর্শুখ, ৩১ হেমলম্ব, | ভব, ও১ প্রবঙ্গ। ৪২ | ৫৩ সিদ্ধার্থ, ৫৪ রৌদ্র, 

৮ তাৰ, ৮ যুবা, ১৪ধাতা, | পার্থিব, ২৯ ব্যয়, ২১ ৩২ বিলম্ব, ৩৩ বিকারী, ; কীলক, ৪৩ সৌম্য ৪৪ | ৫৫ুর্্তি, ৫৬ ছুনতি, 
ই, ৯২ বহুধান্য। | সর্বজিৎ,২২সর্বধারী,২৩ | ৩৪ শর্বরী, ৩৫ প্লব, | সাধারণ, ৪৫ বিরোধকৎ, | ৫৭ রুধিরোদগারী, ৫৮ 

| | (বিরোণী, ২৪ বিকৃত । ৩৬ শুভককৎ। ৪৬ পরিধারী, ৪৭ .প্র-| রক্তাক্ষ, ৫৯ ক্রোধন, 
মাথী, ৪৮ আনন্দ । ৬০ ক্ষয়। 



বর্ণস্বরোদয়। 
নয়পতি জয়চর্ধ্য। স্বরোদয়ধূত ব্রহ্মঘামলে। 

_ মাতৃকার়াং শ্বরাঃ প্রোক্তাঃ হ্বরাঃ ষোড়শ সধার!। 

তেথাং দ্বাবস্তিমৌ ত্যাজৌ চত্বারশ্চ নপুংসকাঃ ॥১1 

মাতৃকায় কথিত আছে, স্বরের স্ত্যা ফোড়শ। এই 
যোড়শ গ্বারের মধ্যে অস্ত্য স্বর্য় অর্থৎ অং অং এই 
ঢুইটা ত্যাজ্য। খ ঞ্জ ৯ ৯৯ এই চারিটী ক্লীব স্বর, সুতরাং 
ইছাও ত্যাজ্য। ১ 

শেষ! দশ স্বরান্তেযু স্ভাদেকৈকে। দ্বিকে দিকে । 
জয়া অতঃ শ্বরাদ্যাশ্চ হন্বাঃ পঞ্চ স্বরোদয়ে ॥২। 

অবশিষ্ট দশটী স্বরের মধ্যে ঢুইটী টুইটী করিয়া পঞ্চ 
যুগল হইবে। এই পঞ্চযুগপের .আদ্য পঞ্চ স্বর অর্থাৎ 
অইউ এও, হম্ব সবরের মধ্যে গণা। এই জন্যই পঞ্ 
স্বরই স্বরোদয়ে অবলম্থিত হইয়া! থাকে । ২ 

লাভালাভং স্থখং ছুঃখং জীবিতং মরণং তথ|। 

জয়ঃ পরাজয়ঃ সন্ধিঃ সর্বং জেয়ং খখরোদয়ে ॥ 

হ্বরাহি মাতৃকোচ্চার৷ মাতৃব্যাপ্তং চরাচরং | 
তন্মাৎ শ্বরোস্তবং সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাঁচরং ॥ 

এই সূরোদয় হইতে লাভালাভ, মুখ, দুঃখ, জীবিত, 
মরণ, জয়, পরাজয় ও সন্ধি এই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়। 

মাতৃকাবণ স্বরভিম্ন উচ্চাচরণ হয় না, এবং সেই 
মাতৃকীবর্ণ ঘারা এই চর়াচর ব্যাপ্ত আছে, সেই হেতু স্থার 
ও জঙ্গমাত্নুক জগৎ স্বর হইতে উত্ভব হইয়াছে । অতএব 
শ্য়োদরের দ্বারা সমস্ত জ্ঞাত হইতে পারা যায় । 

অকার়াদিশ্বরাঃ পঞ্চ বঙ্ধাদযটাঃ পঞ্চ দেবতাঃ। 

নিষৃত্ধ্যাদ্যাঃ কলা; পঞ্চ ইচ্ছাদাং শক্তিপঞ্চকম 1৩ 

_ ছফারাদি পঞ্চ স্বর ত্রস্বা প্রভৃতি পঞ্চ দেবতা 

অর্থাৎ - জফারে বন্ধা॥ ইকারে বিষ উকারে কত, 

একারে পবন, ওকারে সদাশিব। এইনূপ এ অকা- 
রাদি পঞ্চম্বরে নিরত্তি প্রভৃতি পঞ্চকলা%* এবং ইচ্ছা 
প্রভৃতি পঞ্চশক্তি ৭ নির্দিউ আছে। 

: মায়াদ্যাশ্চক্রতেদাশ্চ ধরাদ্যং ভূতপঞ্চকম্। 

গন্ধাদ্যাঃ বিষয়ান্তেচ কামবাণ| ইতীরিতাঃ ॥৪॥ 
এ পঞ্চ স্বরে বথাক্রমে আকারাদি $ পঞ্চচন্র, 

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু$ আকাশ, এই পঞ্চতুত, গন্ধ, 
রস, রূপ, স্পর্শ, শব, এই বিষয়পঞ্চক এবং সম্মোহন, 
উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তস্তন, এই পীচটা পঞ্চ- 
বাণের বাণ লক্ষিত হয়। ৪ 

অকারাদিদ্বরাঃ পঞ্চ তেষামষ্টৌ তিদাত্বমী। 
মাত্রাবর্ণে! গ্রছথো৷ জীবে রাশির্ভং পিওযোগকৌ ॥৫॥ 

অকারাদি পঞ্চন্বর আট ভাগে বিভক্ত। বথা-_ 
মাত্রা, বর্ণ, গ্রহ, জীব, রাশি, নক্ষত্র, পি, এবং ধোগ- 
হ্বর। 

প্রন্থণ্ো ভাষাতে যেন যেনাগচ্ছতি শব্দিতুঃ। 

তত্র নাম্াদ্যবর্ণে যা মাত্রা মাগ্রাত্বরঃ সহি ৬ 

যেনামদ্বারা নিদ্রিত ব্ক্তিকে আহ্বান করা বা, 

যে নাম দ্বার আস্ুত হইলে মসুত্য ধামন করে, সেই 
নামের আদ্য বর্ণে ষে মাত্রা অর্থাৎ স্বর-হইবে, তাহার 
নামই মাত্রাম্বর । যেমন রসিকমোহন, এই নামের আদ্য- 
কষর র$ এ রবর্ণে অ সংযুক্ত আছ্ছে, অভএব.মাআা- 
স্বর অ(সন্ত্যা ১)। ৬ 

* নিরৃত্তি ১, গ্রতিষ্ঠ! ২, বিদ্যা ৩) শান্তি ৪, শাস্তাতীতা ৫। 
1 ইছা! ১, প্রজ্ঞ। ২ প্রভা! ৩) শ্রদ্ধা ৪, মেধা! ১... রি পি 

৯ | পে 



বর্ণস্বরোদয় | 

অকারের নিঙ্গে ক ছ আদি যে ছয়টী বর্ণ আছে, 
তাহা অন্থরের অন্তর্গত। এইরূপ ই স্থারের নিম্স্থ ছয়টী বর্ণ 

ইস্বরের অন্তর্গত এবং উ স্বরের নিশ্মস্থ ছয়টা বর্ণ উ 

স্বরের অন্তর্গত, এ স্বরের এবং ও স্বরের নিমস্থ ছয় ছরটী 
বর্ণ, এ স্বরের এবং ও ত্বরের অন্তর্গত হইবে ! 

বর্ণস্বরচক্রের নিয়ম হুথা__ 
কাদিহস্তান্ লিখেঘ্বণান্ স্বরাধো! উঞণোজ্বিতান্। 

তি্যক্ পংক্তিক্রমেণৈব পঞ্চব্রিংশৎপ্রকোষ্ঠকে ॥ ৭॥ 

নরনামাদিমে। বর্ণে য্মাৎ শ্বরাদধঃ স্থিতঃ। 

স শ্বরস্তন্ত বর্ণন্ত বর্ণশ্বর ইহোচ্যতে ॥ ৮ ॥ 

ও ঞ ণ এই তিনটা অক্ষর ত্যাগ করি] অবশিউ ক 
অবধি হ পর্য্যন্ত সমুদ্রায় অক্ষর পঞ্চম্বরের নিথে তির্ধ্যকৃ 
পও্ক্তিক্রমে বিন্যাস করিবে। স্বরবর্ণের থাঙ্ক্তি সমেত 

লাতটা পত্ক্তি হইবে এবং পর্ব্ব সমেত পঁয়জিশটী ঘরে 
পয়ত্রিশটা অক্ষর বিন্যস্ত হইবে । বথ! উপরের চক্রে 

দৃষ্ঠি কর। 

রঃ মুর নামের আদ্য বণ যে স্থরের নিগে থাকিবে । 
সেই বর্ণের সেই স্বরই বর্ণম্বর হইবে । টা 

_ ষেমন রসিক মোহব নামের আদ্যক্ষর র। র একারের 
'শীর্ঘযায়ে পতিত হুওয়াতে একার (সন্ত্যা ৪) বর্ণত্র 

টপ ৮ 
মন প্রোন্তা ওঞ্প! বর্ণ। নামাদৌ। সম্তি তে নছি। 

' চেন্উবন্তি তন জেয়া গজডান্তে বখাক্রমম্ ॥ ৯1 

রি এই ভিন বর্ণ নামের ত্খদিতে থাকে না, 

এই জন্য তাহা! পরিত্যক্ত ছইল। বদি কোন নাছ 

আদ্যবণ ও এ অথবা ণ হয়, তাহ! হইলে ও এই বণ 

পরিবর্তে গ, ঞ এই বর্ণের পরিবর্তে জ, প এই বণে 
পরিবর্তে ডঃ এই বর্ণ স্থাপন করিতে হইবে ৯ 

যদি নাম্নি ভবেদ্বর্ণঃ সংযুক্তাক্ষরলক্ষণঃ | 

গ্রাহৃস্তন্তাদিমে বর্ণ ইত্যুক্তং ব্রচ্মযামলে ॥১০। 

ধদি নামের আদ্যক্ষর সংযুক্ত বর্ণ হয়? তাহা হই 
্দ্ধামলে উক্ত হুইয়াছে যে, এ সংযুক্ত বর্ণের ম্ 
আদ্য বর্ণমাত্র গ্রহণ করিবে । ১০ 

অস্থরে মেষসিংহালিরিঃ কন্যাযুগ্মকক্কটীঃ। 
উ স্বরে চ ধনুর্মীনৌ এ স্বরে চ তুলাবৃষৌ 1১১৪ 
ও স্বরে মৃগকুস্তো চ রাশীশাত্গ্রহ্বরঃ ৷ 

স্বরাধঃ স্থাপয়েৎ থেটান্ রাশের্যো যন্য নায়কঃ ॥১২। 

অস্বরে মেষ, সিংহ ও রশ্চিক রাশি । ইম্থরে কন 

মিথুন ও কর্কট রাশি । উ স্বরে ধনু ও মীন রাশি। 
স্বরে তুলা ও বধ রাশি । ও স্বরে মকর ও কুস্ত রাশি। 

এই সমুদায় রাশিসভভূত গ্রহ স্বর হইবে । যে গ্রহ বেরাশির 
অধিপতি তাহাকে €সই ম্বরের নিম্ষে স্থাপন করিতে 

হুইবে। ১২ 
নামের আদ্য বর্ণে যে রাশি ছুইবে+ সেই রাশির অধি- 

পতি যে গ্রহ, সেই গ্রহ যেস্বরে পতিত হইবে, সে স্বর 

কেই গ্রহত্বর বলা যায় । যেমন রসিকমোহুন এই নামের 
আদ্যক্ষর র। র তুলারাশি, এ তুলারাশির অধিপতি শুক্র । 

শুক্র একার ত্বরে পতিত হুওয়াতে রাশীম্বর এ। একার 

সস্থা ৪। 
জীবস্বর চক্র । 

ষোড়শাক্ষরকোহ্বর্গঃ স্তাৎ কাদিবর্গীস্ত পঞ্চকাঃ। 
চতুর্বর্ণে+ যশৌ বর্গো সঙ্থ্যা বর্গেষু কীর্তিতাঃ ॥ ১৩ ॥ 
নায়ে। বর্ণাঃ স্বর! গ্রাহ। বর্গানাং বর্ণসঙ্্যয়। 
পিঙিতাঃ পঞ%ভির্ভক্তাঃ শেষং জীবন্বরং বিছুঃ 1 ১৪ ॥ 

অবর্গের ঘোলটী অক্ষর ৷ কবর্গাদি পঞ্চবর্ণে পাচ 
পণচটী করিয়া অক্ষর । যবর্ণও শবর্শে চারি চারিটী 

করিয়া! অক্ষর। প্রত্যেক বর্গের প্রত্যেক অক্ষরে এক হইতে 

আরম্ত করিয়। বর্ণাঞ্ক স্থির করিতে হুইবে। ১৩ 



নামে বডগুলি অক্ষর থাকিবে, তাহার বর্ণ সংস্থান 

সংখ্যা ক্রমে অঙ্ক সংলগ্ন করিয়। ৫ দ্বারা ভাগ দিয়া যা 

অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা জীবস্থর নিরূপণ করিবে । 

যেমন রসিকমোহুন। এই নাষে র২ সও৩ ই৩ক ১ম 

ও ১৩হ৪ন ৫ ইহার ফোগ ৩৬। ইহা দ্বারা বিভক্ত 

করিলে শেষ ১ সুতরাং এই নামে জীবন্বর অ--১। 

রাশিস্বর। 

মেষবৃধাবকারে চ মিথুনাদ্যাঃ ষড়ংশকাঃ । 

মিথুনাংশান্ত্রয়শ্চৈব ইকারে সিংহকর্কটাঃ ॥ ১৫ ॥ 
কন্ত। তুল! উকারে চ বৃশ্চিকন্ত ত্রয়োইংশকাঃ। 
একারে বৃশ্চিকন্তাংশাঃ ষট চাপঃ ষড়মৃগাদিমাঃ ॥ ১৬ ॥ 

শান্্রয়ো মৃগন্তাত্তা: কুস্তমীনৌ তথোন্বরে । 
এবং রাশিস্বরঃ প্রোক্তে। ন বাংশকক্রমোদয়ঃ 7১৫। 

অকার স্বরে যেষ বধ ও মিথুন রাশির প্রথম যড়ংশ 

লক্ষিত হইবে । ই স্বরে মিথুনের শেষ ভিন অংশ, কর্কট 
রাশি ও সিংহ রাশি লভ্য হুইবে। উ স্বরে কন্যা তুলা 

এবং ব্বশ্চিকের তিন অংশ প্রাপ্ত হওয়া গাইবে । এ স্বরে 

বশ্চিক রাশির শেষ ছয় অংশ? ধনু ও মকর রাশির প্রথম 
ছয় অংশ ধরিতে হইবে । ও স্বরে মকরের অস্তিঘ তিন 

অংশ কুস্ত রাশি ও মীন রাশি প্রাপ্ত হওয়। যাইবে 1১৭| 

যেমন রসিফমোছন এই নামের আদ্য অক্ষর র তুল। 

রাশির প্রথমাংশে উ স্বরে পতিত হওয়াতে উ স্বর 

রাশিত্বর' হইতেছে ইহার সঙ্থ্যা ৩। 

নক্ষত্র্যর | 

অকারে সপ্ত খক্ষাণি রেবত্যাদি ক্রমেণ চ। 
পঞ্চ পঞ্চ ইকারাদাবেব মৃক্ষত্বরোদয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 

অস্বরের, রেবতী, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোছিণী 
মৃগশিরাঃ, আন্র, এই সপ্ত নক্ষত্র লক্ষিত হইবে ॥ ই-ন্বর 
প্রভৃতি স্বর চতুটয়ে পুনর্বস্থ হইতে পাঁচটী করিয়া নক্ষত্র 

যথাক্রমে লভ্য হইবে । অর্থাৎ. অ-স্বর ২৭।১/২।৩1৪।৫।৬। 

ই-ম্বর ৭1৮1৯।১০।১১। উ-ম্বর ১২।১৩।১৪।১৫।১৬। এ-ম্বরে 

১৭।১৮।১৯।২০।২১। ও-ম্বরে ২২২৩1২৪।১৫।২৬। 

শতপদ চক্র দ্বারা নামের আদ্য অক্ষরে যে নক্ষত্র হইবে, 

সেই নক্ষত্র যে স্বরে পতিত হইবে, তাহাই নক্ষত্র স্বর । 

যেমন শতপদ চক্র ঘ্বারা রসিকমোহন এই নামের আদ্য- 

ক্ষর র' দ্বারা ১৪ চিত্রা! নক্ষত্র হয়। চিত্রা নক্ষত্র উকার 

স্বরে পতিত, অতএব নক্ষত্র স্বর উকার, সন্ত্যা ৩। 

পিগুস্বর । 
মাত্রাব্ণস্বরাৎ সঙ্খ্যা সঙ্থ্যা বীজ্ন্বরাৎ তথা । 
পিওীকতে শটরঃ শেষঃ পিওস্বর ইহোচ্যতে ॥ ১৯ ॥ 

মাত্রান্বরঃ বর্ণত্বর ও জীবম্বরঃ এই সমুদয় সন্ত একত্র 

করিয়া পাচ দ্বারা ভাগ দিয়! যাহা অবশেষ থাকিবে, 
তাহা দ্বার পিগস্বর হইবে । ১৯ 

যথা রসিকমোছন, এই নামের মাত্রা স্বর অ-১ রর্ণশ্বর 

এ-৪ পুর্কোক্ত জীবত্বর অ-১ ইহার যোগ ৬, ইছা পচ 
ঘ্বার৷ বিভক্ত করিয়! শেষ ১, ম্মুতরাং পিওসম্বর অ-১। 

যোগম্বর । 

মাত্রাদি বর্ভেদেন স্বরমুতপাদ্য যত্বতঃ ৷ | 

যোগে শরহৃতে তত্র শেষে! যোগন্বরো মতঃ ॥ ২০ ॥ 

নানেয় মাত্রা ও বর্ণসম্মদায় হইতে স্বর উৎপাদন করিয়া 
তাহার সমন্ভি করিবে, অর্থাৎ মাত্রা বর্ণ গ্রহ জীব রাশি 
নক্ষত্র পিণুস্বরের যে সমুদায় অঙ্ক পুর্কোক্ত মতে স্থির 
হইবে, সেই সকল অঙ্ক একত্র যোগ করিয়! যে সম্ডি 
হইবে, তাহাকে পাঁচ দ্বারা বিভক্ত করিয়া বাহ! থাকিবে, ছি 
তাহার নাম.যোগস্বর 8২৩ টি 

যেমন রসিকমোহন এই নামের ব্রা রা রি 



বর্ণ স্বরোদয়। 

মাত্রাম্বর সষ্তর্যা ১, বর্ণম্বরের সষ্থ্যা ৪, গ্রহস্যরের সঞ্থ্যা ৪, 

জীবস্বরের' সঞ্থ্যা ১, রাশিস্বরের সষ্থ্যা ৩, নক্ত্রম্থরের 
সঙ্থ্যা ৩, পিগুস্থরের সস্ত্যা ১, এই সমস্ত অঙ্ক যোগ 
করিলে ১৭ হুয়। ইহাকে ৫ পাচ দ্বার ভাগ দ্রিলে অব- 
শি ২ থাকে । অভএব যোগ স্বর ই স্বর, উহীর সম্ত্যা ২। 

প্রোক্তা নৈসর্গিকাশ্চাষ্টৌ মান্রাদা নামজাঃ স্বরাঃ। 

এতেষামুদ্য়ান্ বক্ষ্যে দ্বাদশাব্বাদিকালজান্ ॥ ২১ ॥ 
প্রভবাদিক্রমেণৈষাং স্বরাণামস্বরাদিতঃ | 

উদয়ে। দ্বাদশাবানাং প্রত্যেকং দ্বাদশান্দিকঃ ॥ ২২॥ 
অন্তাস্তারোদয়ে বর্ষমেকং মাসং দিনদ্বয়ম্। 

লোকান্ধিঘটিক1ঃ প্রোক্তাশ্চাষ্টত্রিংশৎ পলানি চ ॥২৩। 
১।১1২।৪৩1৩৮। 

প্রোক্ত। ইতি | নামঙ্গা নামতো নৈসর্ণিকাঃ প্রোক্তাঃ এতে- 
যামষ্টম্বরাণামুদ্য়ান্ ব্যবহারসংজ্ঞিতান্ কথভ্ভৃতাম্দয়ান্ দ্বাদশা- 

বিকবর্ষায়নখতুমীসপক্ষতিথিদগুজান্ ।২১। প্রভবাদীতি। এতেধাং 

দ্বাদশাানাং প্রতবাদিক্রমেণ যট্টিসম্বংসরে স্বরাণামকারাদীনাং 
প্রত্যেকং দ্বাশাবিক উদয়ো ভবতি । তত্র প্রভবাদিদ্বাদশ- 

বর্ষে অকারোদয়ঃ । ততে। দ্বাদশদ্বাদশাংশং কৃত! চতুর্ণামি- 
কারা দীনামুদয়ঃ। প্রভববর্ষপ্রবৃতৌ রদ্বমালায়াং শ্রীপতিঃ | 

তপসি খলু দাসাবুদগমং যাতি মাসি প্রথমলবগতঃ সন্ 

বাসবে বাসবে জ্যঃ। নিখিলজনহিতার্থং বর্সবৃন্দে বরিষ্ঠঃ প্রভব 
'ইন্ডি স নায়! জায়তেইবন্তদানীমিতি । ব্যবহারসময়ে । দ্বাদ- 

শাবিকে কন্তোদয়ঃ কন্ত চান্তরোদয়ঃ এতজ জ্ঞানার্থং রত্বমালা- 
শ্লোকো। লিখ্যতে । 

শকেন্ত্রকালঃ পৃথগারুতিত্ঃ শশাঙ্কনন্নাশ্বিযুগৈঃ সমেতঃ | 
শরাদ্রিবশ্থিন্দুহতঃ সলন্ধঃ ষষ্ট্যাপ্তশিষ্টঃ প্রভবাদয়োহব্দাঃ ॥ 

বিবেচনং যথা শকবর্ষাঃ ১৪১২ চৈত্রপুদ্ধিঃ ১ শকবর্ষ ১৪১২ 
অপরস্থানন্থৈত্ধাবিংশতি২২ গুণিতো বৃত্তঃ ৩১০৬৪ এতদেব শশা- 

ক্কাদি ৪২৯১ সমেতবৃত্তঃ ৩৫৩৫৫ অত্র শরাদ্রিবন্িন্দ ১৮৭৫ লব্- 
বর্ষাঃ ১৮ শেষং ১৬০৫ ছাদশগুণিতম্ এতৎ ১৯২৬+ অত্র লন্ধমাসাঃ 

১* শেষং ৫১* ত্রিংশদগ,ণিতমেতৎ ১৩০০ অত্র লন্ধদিনং ৮ শেষং 

৩৯০ বষ্টিগুপিতে ১৮০* অত্র লন্ধদণ্ডাঃ ৯ শেষং ১১২৫ ষষ্তিগুণিতে 

৬৭৫৯০ অত্র লন্ধপলং ৩৬ এবং লব্ধ বর্ষ ১৮ মাস ১* দ্বিন৮ 
দু ৯ পল ৩৬ এতৎসহিতশকবর্ষ ১৪৩০ অত্র যষ্ট্যা শেষিতে 

অবশিষ্টবর্ধ ৫০1১০।৮।৯।৩৬ অথ দ্বাদশীব্িকস্বরজ্ঞানার্থং স্বাদশ- 
১৮ 

মাত্রাস্বর প্রস্তৃতি অটবিধ নৈসর্গিক স্বর রুখিত 
হইল । এক্ষণে প্রত্যেক দ্বাদশ বংসরে যেরূপে এই সকল 

স্বরের উায় হয়, তাহা বলিতেছি। ২১ 
অ ই প্রভৃতি পঞ্চন্বরের মধ্যে প্রত্যেক স্বরের উদয় 

দ্বাদশ বংসর। এ প্রত্যেক দ্বাদশ বংসর প্রভব, বিভব, 

শুক্র প্রভৃতি নাক বৎসর হইতে গণিত হইবে ॥ ২২ 
এক এক স্বরের উদয় কালের অর্থাৎ প্রত্যেক দ্বাদশ 

বৎসরের মধ্যে উক্ত পঞ্চম্বরের অন্তর্গত ্রত্যেক ম্বরের 

যথাক্রমে ১ বৎসর ১মানম ২দিন ৪৩ দণ্ড ৩৮ পল ১ 

বিপল করিয়। ভোগ হয়॥ ২৩ 

প্রত্যেক স্বরের দ্বাদশ বার্ষিক উদর যেরূপে হইবে, 

তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে । অস্বরে প্রভব ১ বিভব ২ 

শুক্র ৩ প্রমোদ ৪ প্রজাপতি ৫ অঙ্গির! ৬ শ্ীমুখ ৭ ভাব 
৮ যুব! ৯ পাতা ১০ ঈশ্বর ১১ বন্থধান্য ১২। ইস্বরে প্রমাঞ্ধী 
১৩ বিক্রম ১৪ বৃষ ১৫চিত্রভানু ১৬ স্বর্তানু ১৭ দাকণ ১1০ 

ভাগে গৃহীতে লন্বভূক্তস্বরঃ পঞ্চমঃ ও কারে! বর্তমানন্তস্ত তুক্তবর্ষঃ 
২।১০1৮।৯।৩৬ এবং চৈত্রপূর্বসময়ে প্রথমজ্যে্টস্ত দিন ২১ দণ্ড ৫০ 
পল ২৪ আত্রৈকপঞ্চাশদ্ব্ধপ্রবৃত্তিন্তেন দ্দশান্দিক ওকারস্বরোদয়ঃ। 
অত্র স্বরাদিষু তূক্তে অন্তরোদয়োহগ্রে ব্যক্তে। ভবিষ্যতি ।২২। 

অস্তান্তরোদয় ইতি। অন্ত দ্বাদশান্বস্তপ্তরোদয় একাদশভাগেন 

দ্বাদশলব্ববর্ধাদয়ঃ ১।১।২।৪৩।৩৮ এতদেব বর্মমেকমিত্যাদি । এতে 

বর্ষমাসদিনদণ্ডাঃ পলীবর্তব্যাঃ । তদ্যথ! বর্ষং দ্বাদশেন সংগুণ্য 

তত্র দ্বিদশমাসান্ দহ! ত্রিংশতাগুণ্য তত্রাঞ্টৌ দিনানি দা তত্র 
ষ্টিগুণিতে নব দণ্ডান্ দু ষষ্ট্য1 সংগুণ্য যট ত্রিংশঙ্ত্তত্বস্তরোদয়ঃ 
সপ্তনাপকৃই্টভোজ্যপল ৩৭০১৩৭৬ অস্তরোদয়স্ত মানপলেন 

ভাগে গৃহীতে লন্ধং ২ এতেন দ্বাদশাব্িকঃ স্বর ওকারন্তদাদিক 

ওকারঃ অকারঃ দো স্বরাবস্তরোদয়ে ভূক্তৌ, ইকারে বর্তমানঃ। 
ভাগশেষং পলং ৮৭৩৭৪৭ অন্থিনস্তরোদয়মানে পাতিতে ভোগ্যন্ত 

পল ৫৪০০৭৮ অত্র গতে ষষ্ট্যা উদ্ধৃতে তুক্তিলন্কা বর্ষমাসাদয়ঃ। 
০1৮1২৪২।২০ ভোগ্যেন লব্ধ! বর্ষাঃ ৫1০।১।১৮ অন্তরোদয়মাসন্ত 

সর্বত্রকাদশাংশ এব বর্ধাদি পলীকুত্য তৃক্তাস্তরোদয়জ্ঞান- 
প্রকারোহগ্রে। ঘাদশাবান্বরাদীনাং ভূক্তং পল্লময়স্ত যৎ। ততুক্তং 
স্বরভোগেন লন্ধং শেষো দ্বিকং ভবেৎ। ইত্যগ্রে বক্ষ্যতি। ইতি 
দ্বাদশবার্ষিকঃ ॥ ২৩॥ 



ঙ বর্ণ স্বরোদয়। 

পার্ধিধ ১৯ ব্যয় ২০ সর্ববজিৎ ২১ সর্বধারী ২২ বিরোধ ২৩ | স্কই প্রভবাদি বৎসর হইবে, অর্থাৎ ১ এক থাকিলে 

বিকৃত ২৪। 

উ স্বরে খর ২৫ নন্দন ২৬ বিজয় ২৭ জয় ২৮ মন্মুথ২৯ 

ুর্মুখ ৩০ হেমলম্ব ৩১ বিলম্ব ৩২ বিকার ৩৩ শর্বরী 

৩৪ প্লব ৩৫ শুভকৎ ৩৬। 

এ স্বরে শোভন ৩৭ ক্রোধ ৩৮ বিশ্বীবস্থ ৩৯ পরাভব, ৪০ 

প্লিবঙ্গ ৪১ কীলক ৪২ সৌম্য ৪৩ সাধারণ ৪৪ বিরোপককৎ 

৪৫ পরিধারী ৪৬ প্রমাথী ৪৭ আনন্দ ৪৮। 

ওস্বরে রাক্ষম ৪৯ নল &০ পিঙ্গল &১ কাঁলযুক্ত ৫২ 

সিদ্ধার্থ ৫৩ রৌদ্র ৫৪ দুর্মাতি &৫ ছুন্ছুভি ৫৬ কথিরোদগীরী 

&৭ রক্তাক্ষ ৫৮ ক্রোধন ৫৯ ক্ষর ৩০। 

ঘরটি বৎসর কিন্ূপে আনয়ন করিতে হইবে, তাহা 

নিষ্বে প্রদর্শিত হইতেছে। 
শকেন্দ্রকালঃ পৃথগাকৃতিত্বঃ 

শশাঙ্কনন্দাশ্বিযুগেঃ সমেতঃ। 

শরাদ্রিবন্ষিন্দুহতঃ সলব্ধঃ 
ষষ্ট্যাপ্তশেষে প্রভবাদয়োহব্দাঃ ॥ 

যে শকের প্রভবাদি বংসর গণনা করা আবশ্যক, 

সেই শককে ছুই স্থীনে রাখিতে হুইবে। এক স্থানের 

অঙ্ককে ২২ বাইশ দ্বারা পুরণ করিয়ণ ৯২৯১ চারি হাজার 

ছুই শত একানব্বই সহিত তাহার যোগ করিবে । পরে 

এই যুক্তাঙ্গকে ১৮৭৫ দিয়! ভাগ করিলে, যাহা লব্ধ হইবে 

তাহা বর্ধ এবং যাঁহ৷ অবশ্শিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১২ বার 

দিয়া পুরণ করিয়া & ১৮৭ দ্বাক়্া ভাগ করিলে লক্বাঙ্ক 

মাঁস, এবং অবশিষ্টাঙ্ককে ৩০ ত্রিশ দিয়া পুরণ করিয়া 

১৮৭৫ দিয় ডাগ করিলে লল্ধান্ক দিন, এবং অবশিষ্টা- 

স্ককে ৬* যাইট দ্বারা পূরণ করিয়া ১৮৭৫ দিয়া ভাগ 

করিলে লন্বাঙ্ক দণ্ড, এবং অবশিষীঙ্ককে ৬০ ফাইট ত্বারা 

পুরণ করিয়া ১৮৭৫ দিয়! ভাগ করিলে লন্বাঙ্ক পল, এবং 

অবশিষীঙ্ককে ৬* যাহট দ্বারা পুরণ করিয়া ১৮৭৫ দিয় 

ভাগ করিলে লক্বীক্ক বিপল হইবে । এই সমস্ত লন্ধাঙ্কের 

মধ্যে বর্ধটীর স্থিত পূর্বাস্থাপিত শকটিকে যোগ করিবে। 

এবং তাহাকে ৬* ঘাইট দ্বারা ভাগ করিবে। অবশিষটা- 

প্রভব ২ থাকিলে বিভব ৩ থাকিলে শুক্র ইত্যাদি এবং 
অবশিষ্ট মাসাদি ভাঙার পরের বর্ষের গত মাস, দিন, দণ্ড, 

পল, বিপল, ইত্যাদি । হইবে অর্থাৎ যদি ১/৮1৪৬1৫ লব্ধ 

হয় তাহা হইলে ১ অঙ্কে প্রভব বৎসর অতীত হুইয়! বিভ- 
ববৎসরের ৮ মাস ৪ দিন ৬ দণ্ড ৫ পল অতীত হইয়াছে, 

বিবেচনা করিতে হইবে। 

প্রভবাদ্যবমেকৈকমুদয়স্বশ্বরাদিতঃ | 
দ্বাদশাবস্য বর্ষোন। তত্ত,ক্তির্বার্ষিকম্বরে ॥ 

অন্বরে দক্ষিণে স্বামী ঈশ্বরশ্চোত্তরায়ণে । 

বর্ষভূক্ত্যার্ধমানেন ভোগঃ যাণ্াসিকস্বরে ॥ ২৫॥ 

প্রত্যেক স্বরের উদয় যেমন প্রভবাদি যার্টি, সংবৎস- 
রের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর, সেইরূপ প্রত্যেক স্বরের অন্তরো- 

প্রভবেতি। একৈকং প্রত্যেকং প্রভবাদ্যব্বং অত্বরাদিক উদয়ঃ॥ 

প্রভবো। বিভবঃ শুক্রঃ প্রমদোহথ প্রজাপতিরিতি পঞ্চবর্ধানি 

অকারাদিপঞ্চন্বরস্ত । এবমগ্রে পঞ্চবর্যাণি পঞ্চস্বরাণাম্। এবমা- 
বিকস্বরে দ্বাদশবারং পুনঃপুনর্ভাগঃ । দ্বাদশাবস্তাস্তরোদয়ঃ ভূক্তি- 

বর্ষেন। সতীতি বার্ধিকস্বরে ততুক্তিরস্তরোদয়ভূক্তিঃ ৷ যথা বর্ধঃ 
৯১।২।৪৩।৩৮ প্রক্কতে ন্যাসো। যথা আব্িকতৃক্তবর্যাদয়ঃ ২।১০।৮। 

৯।৩৬ অন্ত আব্দিকে ভূক্তাবকারেকারৌ | উকারম্বরে বর্তমান- 

স্তর তুক্তমাসাঃ ১০1৮।৯।৩৬ পলীকতোইস্তরোদয়মানং ১১৭৮-০৮- 

হারকং ভাজ্যপলীকত ভুক্তমাসাদি ১১০৯৩৭৬। অত্র হরণাল্পন্ং 

তৃক্তম্বর ।৯। দ্বিতীয়াবৃত্তৌ৷ বর্তমান ইকারম্বরো! দশমঃ ভাগ- 

শেষঃ ৪৯৮১৪ গতগম্যে ভ্যোগ্যপল ৬৮৮০৪ অন্মিন্ ষষ্টযন্বতে 
লর্ধদিনার্দি ১৯৬৪৪ ইত্যাবিকম্বরঃ | অস্বর ইতি দক্ষিণে 

দক্ষিণায়নে কর্টাদি ষশ্মাসে অকারঃ স্বরঃ ৷ ইম্বরঃ ও উত্তরায়ণে, 

মকরাদিষগ্মীসে ইকারঃ ইম্বরঃ। ষাগ্মাসিকস্বরে অয়নত্ধরে 

বর্ষভূক্তেরর্ধমানেন বর্ষে যদ্ুক্তিমানং তদর্দমস্তরোদয়ভূক্কিঃ। সাচ 

মাসাদি ১৬ দণ্ড ২১ পল ৪৯ এতৎ পলীকরণান্ তত হারক 

৬৮৯০৯ চৈত্রশুদি ১ অত্রোত্তরায়ণে ভূত্তমাস ২২৫ অন্মিন্ পলী- 
কুত্তে ৩৬০০০ হারকে লব্ধন্বর 9৫ ইকারাৎ ষষ্টো দ্বিতীয়ানৃত্তৌ 

বর্ধমান ইকারঃ ভাগশেষঃ ১১৪৫৫ গতগম্যে ৪৭৪৫৪ বষ্ট- 

ছৃতবৃত্তভোগ্যদিনাদি ১৩১০।৫২ এতদনস্তরম্ উকা প্রবৃত্তি 

রিতি । অয়নত্বরঃ 1২৫ ॥ 



বর্ণ স্বরোদয়। ৭ 

দয় দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে ১ বৎসর ১ মাস ২ দিন ৪৩ দণ্ড 

৩৮ পন্দ ।'দ্বাদশ অব্দ হইতে এক ন্যুন করিয়া তাহা দ্বারা 

এ ভ্বাদশ বৎসরকে বিভক্ত করিয়া যত সময় হুইবে, 
তাহাই প্রত্যেক স্বরের অন্তরোদয় সময়ে ভোগ্য কাল। 

প্রত্যেক ঘবাদশ বৎসরের মধ্যে যেমন স্বরদিশের অন্ত- 

রোদয় কথিত হুইল, সেইরূপ প্রভব প্রভৃতি প্রত্মেক 

বংসরেও এঁন্পপ পঞ্চস্বরের উদয় হয়। এস্থলেও কোন্ 

ত্বরের উদয় কোন্ সময় এবং কোনৃ- ম্বরের ভোগ কাল 
কত, জানিতে হইলে এক বৎসরকে ১১ এগার দ্বারা ভাগ 

দিতে হইবে। তাছাতে প্রত্যেক স্বরের ভোগ কাল ০১। 
২ ৪৩।৩৮১০ বিপল হইবে । 

গ্রত্যেক বংসরে যেমন স্বরদিগের উদয় হয়, সেই- 
রূপ প্রত্যেক অয়নেও উক্ত রীতি ক্রমে পঞ্চস্বরের 

ভোগ হুইয়৷ থাকে । অস্থর দক্ষিণায়নে অধিপতি, ঈশ্বর 

উত্তরায়ণে অধিপতি । ছয় মাসকে পূর্বের ন্যায় একাদশ 

দ্বারা বিভক্ত কারলে যত সময় হইবে, তাহাই প্রত্যেক 
স্বরের ভোগ কাল অর্থাৎ ৩।০।১৬।২১।৪৯৫ বিপল ইহা 
াম্নাসিক স্বরের অন্তর্ভোগ কাল। 

অকারাদি স্বরাঃ পঞ্চ বসস্তাদিক্রমোদয়াঃ | 

একৈকম্মিন্ বরা; পঞ্চ দ্বিসপ্তাভির্দিনোদয়াঃ ॥ ২১ ॥ 

., বমস্ত প্রভৃতি খতু জমুদ্রায়ের প্রত্যেক খতুতভে অ 

গ্রন্থৃতি প্রত্যেক স্বরের ভোগ হুইয়া থাকে। এই খতু 
কাল পরিমাণ ৭২ বাওয়াত্তর দিন। এই দ্বিসপ্তাতি দিনের 
মধ্যেও ক্রমান্বয়ে পঞ্চস্বরের অন্তর্ত-ক্তি হয় । 

ষড়দিনানি রদ! নাড়্যো। বহ্িবেদপলানি চ। 
অস্তরোদয় এতস্য খতুনাড়ী স্বরোদয়ে ॥ ২৭ ॥ 

অকারাদীতি। পঞ্চ অকারাদিস্বরা বসস্তাদিষড়তৌ ক্রমেণ 

উদয়ে। যেষাং তে তথ জ্ঞাতব্যাঃ। একৈকক্মিন্ প্রত্যেক- 

দ্বিসগুতি ৭২ দিনোদয়াঃ প্রোক্তাঃ কথিতাঃ পঞ্চম্বরাঃ ষড-তবঃ 

তেনার্তীয়স্বরস্ত ঘ্বাদশতিথ্যন্তরর্ভাবেন । দ্বিসগুতিদিনানি ভবস্তি 
এবং পঞ্চত্বরে দ্বিসগুতিসন্গিবেশঃ ॥ ২৬ ॥ 

. অন্তরোদয়মানং যড়দিনানীত্যাদি । দিনানি %।৩২।৪৩ তত্র 
| হারকাস্তরোদয় পল ২৬৫৬৩ চৈত্রশুদি ১ সৌরক্রমেণ গত দিন ২৫ 

০০ পরশ ০ পট পপ ০ সপ 

উক্ত প্রত্যেক খতুতে প্রত্যেক স্বরের অন্তর্ড/ ক 
কত হইবে, তাহা! জানিতে হইলে উক্ত ৭২ দ্বিসগ্ততিকে 
১১ একাদশ ভাগ করিয়৷ এক অংশ গ্রহণ করিতে হুইবে। 
অর্থাৎ বসন্ত প্রভৃতি প্রত্যেক খতুতে . প্রত্যেক স্বরের 
অন্তর্ভ,ক্কি ০।০৬৩২।৪৩ পল। . 

নতন্তমার্গবৈশাখেঘকারন্তোদয়ে। ভবেৎ । 
আশ্বিনশ্রাবণাাঢ়েঘিকারোনায়কঃ স্বরঃ | 

উকারশ্চৈত্র পৌষে স্তাদদেকারে ট্যোষ্ঠ কার্তিকে। 

ওকারশ্চোদয়ং যাতি মাঘফান্তণমাসয়োঃ ॥ ২৮ ॥ 

বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে অকারাদি পঞ্চ ম্বরের ভোগ হইয়! 
থাকে। যথা অস্বর ভাদ্র? অগ্রহায়ণ, বৈশাখ এই 

তিন মাসের অধিপতি । ই্বর আশ্বিন, শ্রাবণ, আষাঢ় 

শপ ৮০ পপ পপ ক 8০২৫৯০০৯৮৫৮ ৩৮ আপ 

পলীকরণাদেতদ্ব-ত্তভাঞা ৯০০* হারকেণ লন্বতুত্তস্বরঃ। এতেন 

বসন্তে অকারোদরাস্তরবোৌপকণ্চতুর্থস্বর একারো বর্ঘমানঃ বর্ধ- 

মানে ভুক্ত শেষপল ১৯৩১১ গতগন্যকরণাধগম্যপল ৪২৫২ অন্মিন্ 

ষষ্টদ্ধতে গম্যাদি১।১।৫২ এবমগ্রে২পি চিন্ত্যম্। খত্তস্বরঃ ॥২৭॥ ন- 

ভশ্ত ইতি নতত্তে ভাদ্রে। শ্রোকার্থঃ ব্যক্ত এব । ভাদ্রমার্গবৈশাখা- 

নাঁমকার উদয়ঃ এবং শ্াবণাশ্শিনাষাঢ়ানামিকার$ | চৈজ্রপৌযয়োরু- 

কারঃ। জ্যৈ্ঠকারিকয়োরেকারঃ। মাঘফান্তণয়োরোকার উদ্েতি। 
অত্র মাপিকস্বরে দ্বে পিন ইভাদ্যপাবস্তরোদয়দিনাদি ২৪৩।৩৮ 

পলীরৃত এতদ্বারক ৯৮১৮ অজ চ মাসঃ কুষ্ণাদিঃ স্বরক্রমেণ 

কুষ্ণপক্ষমাদিতশ্চৈত্রশুক্রপ্রতিপদি গনদিনানি ১৬ অস্ত পলীকরণা- 

দৃত্তভাঙ্গ্য ৫৭৬০০ অত্র হারকেণ লব্ধ ৬ তেন ষটস্বরাঃ ভূক্তাঃ 

সপ্তমো বর্তমানঃ স চাকারাদি দ্বিতীয়াবৃস্তাধিকারস্তস্ত চ ভূক্ত 
পল ৬৯২ ভোগা ৯১২৬ অন্মিন্ ষষ্ট তেবুত্তদিনং ২৩২।১৬ ইতি 

মাসস্বরঃ। অস্বর ইতি প্রথমার্দং ব্যক্তার্থ২ পক্ষান্মিক! 
পক্ষন্বরূপস্থা অস্তরে মধ্যতৃক্কিঃ অস্তরোদয় হুর সতুক্ত্দ- 
মানতে। জ্েয়! । মাসাস্তরোদয়তৃক্ত্যদ্ধমান। পক্ষস্তাস্তরোদয়তৃক্তিঃ 

সা চ দিনানি ১২১৪৯ এতৎ পলীকরণান্থস্তহারকং ৪৯০৯ 

চৈত্রশুদি ১ গতদিনং অস্মিন্ পলীকতে বৃত্বং ৩৬" অত্র হারকেণ 
লব্ধ তেন শুরুপক্ষ ইকার ইন্বর ইতি স এবাস্তরোদয়ে বর্তমানে 
প্রথম ইকারস্তেন চতুর্থতুত্তঃ ৩৬০০।১৩০৯ অন্মিন্ যষ্ট্ধ তেদি 
০।২১।৪৯ ইতি পক্ষত্যয়ঃ ॥ ২৮ ॥ 



৮ 

এই কিন মাসের অধিপতি । 'উম্বর ও চৈত্রঃ পোঁষ 

মাসের অধিপতি । 

_ এম্বর জ্যৈষ্ঠ কার্তীক মাসের অদিপতি। ওম্বর মাঘ, 

ফ[ল.গুণ মাসের অধিপতি । উক্ত মাসে উক্ত ম্বরের ভোগ 

হইয়া থাকে। এবং এক এক মাসের মধ্যে এ অকা- 
রাদি পঞ্চস্বরেরও অস্তরভুক্তি হয়। মাসের পরিমাণ ৩০ 
ত্রিশ দিন ॥ ইহাকে ১১ দিয়! ভাগ করিলে লক 

দিনাদি ২।৪৩।৩৮ হয় । ইন্থাই অকারাদি প্রত্যেক স্বরের 

অন্তর ভুক্ষি। 

অস্বরঃ রাঞ্চপক্ষেশঃ শুরুপক্ষেশ ই স্বরঃ | 

পক্ষাংশকম্বরে তৃক্তিমীসতৃক্ত্যর্ধমানতঃ ॥ ২৯ ॥॥ 
রুঞ্চ পক্ষে অস্বর ও শুর পক্ষে ইম্বর উদয় হুইয়। 

থাকে । মানাধিপতি স্বরের অন্তরভূক্তির অর্থেক (১1২১ 

৪৯) পক্ষ স্বরের অন্তরভুক্তি উদয় হয়। 
অকারাদি ক্রুমান্যন্ত নন্দাদিতিথিপঞ্চকম্। 

দিনস্বরোদয়ো নিত্যং স্বশ্বতিথ্যাদ্দি জায়তে ॥ 
০ বর 4৫০ ০0880১8০৬০০, সপ পচ রি ০৮৯০০ তি হাস ই পিজা 

অকারাদীতি ৷ অকারাদি ক্রমাৎ যেন ক্রমেণাকার ইকার 
উকার একার ওকারশ্চ তির্ধ্যক্পংক্তিক্রমেণ লিখিতঃ তেন 

ক্রমেণ তদধন্তাৎ নন্দাদিতিথিপঞ্চকং প্রতিপদাদি ত্রিরাবৃত্তং 

মস্ত লিখিত্বা নিত্যং দিনস্বরোদয়ঃ | আথ তিথ্যাদি যথা শ্তাদেব 

জায়তে যথাকারন্তাধস্তাৎ প্রতিপৎ ষষ্ট্যেকাদশীতিথ্যস্তাঁন্থ অকা- 

রগ্তাদয়ঃ দ্বিতীয়া সপ্তমী দ্বাদশীষু ইকারন্ত তৃতীয়া অষ্টমী ত্রয়োদ- 

শীষু উকারস্ত চতুর্থী নবমী চতুর্দশীধু একারন্ত পঞ্চমী দশমী 
পৌর্ণমাসীযু ওকারম্ত এবং তিথিষু ম্মরণাদয়শ্চিন্ত্যঃ অস্ত চাস্ত- 

রোদয়ঃ পঞ্চঘটিকাদণ্ডাঃ পলানাংসপ্তবিংশতিঃ তথ তিথ্য- 

স্তরোদয়মানং দং ৫1২৭ পলীকুতস্তঘব ত্বহারক ৩২৭ চৈত্রতুদি 

১ ভূক্তদণ্ড ৫* অস্মিন্ পলীরুতে বৃত্তভাজ্য ৩০০০ হারকেণ 

লন্ধতৃক্তমেব ৯ দশম! বর্তমানঃ অকারোপক্রমাৎ পুঅরাব- 

ত্িত্বাৎ ওকারন্তেন ভুক্তফল ২৭* অত্র ষষ্ট্ধৃতে দণ্ড 81৩০ 

অয়মর্ধোধগ্রে, তিথিতুক্তথটাসংখ্যাং কৃত্বা পলময়ীস্ততঃ | খক্ষব- 
ফিতে শেষে দ্বরস্তৎংকালসম্ভবঃ। ইতি বক্ষ্যতি। ঘটান্বরস্ত 

অতঃ স্বরাৎ প্রসঙ্গেন অস্তরোদয়ং কথয়তি। অন্তেতি। 

অস্ত তিথ্যস্তরোদয়স্তাস্তরোদয়ো ঘটিকার্দগ্রমাণতো দ্ার্ধপ্রমাণ 
ইতি । ইতিতিথিস্বরঃ ॥, | 

বর্ণ স্বরোদয়। 
তিখ্যাদৌ ঘটিকাপঞ্চ পলানি সপ্তবিংশতি। 
অন্তরোদর উক্তোইসৌ দিনস্বরস্ত হুরিভিঃ ॥৩০। 

অকারাদি পঞ্চম্বরে নন্দাদি পঞ্টতিথির ভোগা হয় 

যথা অন্থরে ন্্দ। (প্রতিপৎ+ যষ্ঠী, একাদশী) ইম্বরে ভদ্রা 

(দ্বিতীরা, সপ্তমী, ছাঁদশনী) উন্বরে জয়! (তৃতীয়া, অমী 
ত্রয়োদশী) এস্বরে রিক্তা (চতুর্থী, নবমী, চতুর্দণী,) ওষ্রে 

পৃর্ণা (পঞ্চমী, দশমী, পুর্ণিমাঃ অমাবস্যা) । 
এই সকল স্বরের এই এই তিথিতে উদয় এবং স্থল 

ভোগ হয়। 

প্রত্যেক তিথির স্থূল ভোগা ৬০ দণ্ড ইহাকে ১১ দ্বারা 

বিভক্ত কাঁরলে লন্বাঙ্ক অস্তরভূক্তি হইবে। এঁ অন্তরতুক্তির 
কাল পরিমাণ ৫1২৭৭ পাচ দণ্ড সাতাইশ পল, সাত 
বিপল। 0. 

তিথ্যস্তরোদয়মানেন উদয়ে। ঘটিকাস্বরে । 

জ্েয়মেবং বিধানেন সমুক্শ্চাদিযাঁমলে ॥৩১॥ 

ঘটাস্বরো! ঘটাপঞ্চ পলানি সপ্তবিশতি | 

অস্তাস্তরোদয়ঃ প্রেক্তে। ঘটিকার্ধপ্রমাণতঃ ॥৩২। 
৩০।৮ 

তিথি স্বরের অন্তরোদয়ে ফত সময় নির্দিষ হইয়াছে, 
আদি যামলে ঘটীস্বর বলিয়৷ নির্দেশ করেন। ঘটা 
স্বরের অন্তরোদয় ৫ দ্ড ২৭ পল । ইনার অন্তরোদয় অর্থা- 
দণ্ড। 

দ্বাদশাব্দাদি নাড্যস্তাঃ স্বস্থানাচ্চ স্বকালতঃ। 

উদয়ন্তেইস্ত ভোগেন একাদশাস্তরোদয়ৈঃ ॥ 
চা ডা ৫৯ এ 7 জল 

তিথ্যন্তরোদয়মানেন পূর্বকথিতেন ঘটিকাম্বরে ঘটাম্বরস্ত 
ষঠী সপ্তম্যোরভেদ উদয়ে। জ্ঞাতব্যঃ । আদিযামলে উপজীবাগ্রস্থে 

এবং বিধানেন প্রকারেণ ময় উক্তঃ তথাচ ৫০ পঞ্চাশৎ 

দণ্ড দশমস্তোকারশ্যাস্তরোদয়স্তেন চ ৫৭ সপ্তপঞ্চাশৎ পলানি 

তুক্তানি। অত্রাস্তরোদয়ো ঘটিকার্দমানেন দ্বিতীয়ন্তাকারম্ত 
পলত্রয়ং যাবদিতি | ইতি ঘটাম্বরঃ ॥ ৩২ ॥ 

অন্তরোদয়াদিকং যথা! ভবতি তৎ কথয়তি। দ্বাদশাবেতি। 

স্বর! নাড্যন্ত1 অক্টো স্বরা: হ্ৃস্থানাৎ স্বভোগসময়াৎ স্বকালতঃ 

স্বভোগমানেন দ্বাদশাববর্ধাদিনা! উদয়স্তি। তত্র স্বভোগমা- 
নেনৈকাদশাস্তরোদয়ৈরস্তঃ পুনরুদরস্ত ইত্যনুদ্যতে । অতএবা-: 



বর্ণ স্বরোদয়। 

বধং,মাসং দিনং নাড়ী পলানি চ ক্রমাদিদম্। 

ভুক্তিকাল প্রমাণ পঞ্চধাত্র প্রকীর্তিতম্। 

দ্বাদশাফ অবধি দণ্ড পর্যন্ত সম্প কাল যেমন স্বরবর্ণের 

ভোগ হয়, সেইরূপ এ সমুদ্ায় সময়কে একাদশ ভাগ 

করিরা যতুসময় হইবে, ভাই তাহানের অন্তরোদয় বিবে- 

চন! করিবে । বর্ষ মাস দিন দণ্ড, পল, এই পণচ প্রকার 
ভোগ কালের পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে। 

- দ্বাদশাব স্বরাদীনাং ভূক্তং পলময়ী রুতম্। 

ভাজিতং স্ব ্ ব ভোগেন লব্বং শেষং দ্বিকং ভবেৎ॥ 

লন্ষে! ভূক্তঃ স্বরাজ্ঞেয়াঃ শেষশ্চৈবোদিতঃ স্বরঃ | 

অন্মিন্ ষষ্ট্যাদি ভূক্তেন ভূক্তঃ স্তাছুদিতঃ স্বরঃ ॥ 
দ্বাদশাবদ স্বর বর্সস্বর প্রভৃতি ভোগ কাল যত হইবে, 

তাহাকে পল করিয়া স্ব স্ব ভুক্ত কাল দ্বারা ভাগ দিতে 

হইবে। পল ভাগ লব্ধ ফল এক স্থানে ও ভাগাবশেষ 
এক স্থানে রাঁখিবে। যাহা ভাগ লব্ধ হইরাছে, ভাগা ভুক্ত 
স্বর ও যাহা! ভাগাবশেষ তাহা উদিত স্বর বিবেচনা 
করিবে। এই লব্ধ পলকে হঠ্টাদিদ্বারা বিভক্ত করিয়] দণ্ডাদি 
করিলে ভুক্ত ও উদ্দিত স্বরের সময় স্থির করা যাইবে 
স্তরোদয়জিজ্ঞাসায়ামেকাদশেন যে! যত্র ভাগো৷ লভ্যতে স শতত্রা- 

দাস্তরোদয়মানং ভবতীতি দ্যোতিতমিতি | পূর্বং তখৈব কৃত- 
মিতি | বর্ষেতি তত্রান্তরোদয়সংজ্ঞকে শ্বরোদয়ে পঞ্চপ্রকারেণ 

ক্রমাং কালমানং সময়মানং ময়! প্রোক্তং কথিতং বর্ষং মাসে। 
দ্িনং নাড়ী পলানিচেতি যথা দ্বাদশাবকেতি বর্ষাদি পঞ্চাপি 

বার্ধিকশ্বরমাসাদি য়নে দিনানি খতৌ দিনানি মাসে দিনানি 
পক্ষে দিনানি দিনে দণ্ডাদিঃ ঘটিকায়াং পলাদ্দিরিতি | 

গতসময়ে ভুক্ত বর্তমানশ্বরজ্ঞানার্থমাহ। দ্বাদশাব্দেতি। 

স্বাদশাব্িক স্বরাদীনাং যদ্তৃক্তং তৎ পলময়ং বিধায় স্বরভো- 
গেন প্রত্যেকমেকাদশলব্বাস্তরোদয়মানেন তুক্তং কর্তব্যং । লব্ধং 

তুক্তস্বরাঃ জ্ঞেয়াঃ শেষোবর্তমান স্বরঃ অন্মিন্ বর্তমান ভৃক্তপলে 
ভাগহারপলেষু পাতিতে ভূক্ততোগ্যপলে ভবতস্তত্র ভোগ্যে চ 

যষ্ট্যাদিনা ভক্তকে চ ভূক্তাৎ ভূক্তমানং ভোগ্যান্তোভ্যমানং বর্ত- 

মানম্ত ভবতি । এতদনুক্রমগিক! দ্বাদশাব শ্বরহ্ত ব্যাখ্যানে 

অনুসরণীয়াঃ। উদ্দিতস্তেতি । উদ্দিতন্ঠ স্বরস্ত নাম বর্ণবশেন 

তাঃ স্বন্ষকাল প্রথাধতঃ হ্বস্বভোগ্যসমক়প্রামাণ্যাৎ বালাদি 

মবস্থাঃ পঞ্চ স্থাঃ। অবস্থাং কথয়তি । 

১৯ 

উদদিতন্ত শ্বরস্তম্্যন্ণাম স্বরবশেন তাঃ। 
পঞ্চবালাদিকাবস্থাঃ স্ব স্ব কাল প্রমাণতঃ ॥ 

আদ্যোবালঃ কুমারশ্চ যুব! বৃদ্ধোমৃতন্তথা । 
নিজাবস্থ1 স্ব্ূপেণ ফলদ। নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

উদিত স্বরের স্থ স্ব নির্দিষ্ট কাল পরিমাণ অনুসারে 

বাল্যাবস্থা অবধি পঞ্চ অবস্থা হইয়া থাকে। এই পঞ্চ 
অবস্থা অনুসারে পঞ্চ সংজ্ঞা হইয়াছে যথা, আদ্য বাল, 
দ্বিতীয় কুমার, তৃতীয় যুবা চতুর্ণ বন্ধ, পঞ্চম মৃত। ইহারা 
স্বত্ব অবস্থা অনুসারে ফল প্রদান করে, সন্দেহ নাই । 

কিঞ্িল্লাভ করোবালঃ কুমারম্বদ্ধিলাভদঃ । 

সর্বসিদ্ধিং যুবাদত্তে বৃদ্ধেহানি মুতে ক্ষয়ঃ ॥ 

বালক স্বর কিঞ্চিং লাভ হয়। কুমার স্বর অর্ছ লাভ 

প্রদান করেন। যুবা সর্ধতো ভাবে সিদ্ধি প্রদান করেন। 
বন্ধ স্বরে কার্ধ্য হানি হুয়। মৃত স্বরে ক্ষয় হয়, সন্দেহ 

নাই। 

যাত্রা! যুদ্ধে বিবাদে চ নষ্টে ছুষ্টে কলান্বিত্ডে | 

বাল স্বরোভবেদ্দষ্টো বিবাহাদি শুভেইশুভঃ 

যাত্রা যুদ্ধ বিবাদ নষ্ট বিষয় দুষিত বিশ্যর রোগ এই 
সমুদয় স্থলে বাল স্বর অনিষ্ঠকারী হইবে পরন্ত বিবাহ 
প্রভৃতি শুভ কার্ম্যে এ বাল স্বর শুভ ফল দায়ক হুইবে। 

সর্বেষু শুভকার্ষ্যেষু যাত্রাকালে তখৈৰ চ। 

কুমারঃ কুরুতে সিদ্ধিং সংগ্রামে সঙ্গতো৷ জয়ী ॥ 

আদ্ো। বাল ইতি । বাল কুমারো যুবা বুদ্ধোমৃত ইতি 
নিজাবস্থাস্বরূপেণ বালাদি নাম শ্বরূপেণ ফলদ। ভবস্তি। অত্র 

সংশয়ে! নান্তি । যথ। বালকাদয়ঃ কার্য কমা অক্ষমা বা তথা 

বালাদি স্বর! ভবস্তীত্যর্থঃ। এতৎফলং শ্লোকঘট কেন ব্যক্তার্থ- 

মেবাহ্। 

কিঞ্ল্লাভকর ইত্যাদি | নষ্টে গতে দ্রবো দং্টে সর্পাদিদংঘ্রে 
রুজাঘ্িতে সরোগে এতেষু কার্যেযুবাল স্বরো! হুষ্টঃ নিষিদ্ধঃ। 
যদ যন্ত বালম্বরোদয়ন্তদানীং তন্ দ্রধ্যনাশে সর্পদংশে রোগে 

চ নিষিদ্ধফলমিত্যর্থঃ। বিবাহাদিষু গুভকার্যেযু শুভদে। ভবস্তী 

ত্র্থঃ। এবং কুমারাদি স্বরোদয়ে যত্তদ্ধিহিত নিষিদ্ধ ফলানি 
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নর 

সময় শুভ কার্যে ও যাত্রাকালে কমার স্বর, সি্ধি 
দায়ক হইয়া খাঁকে। এ কুমার জ্বরের উদয় অবস্থায় 
সংগ্রাম যাত্রা করিলে যোদ্ধার অঙ্গ ক্ষত হয় বটে, কিন্ত 

সেই যুদ্ধে সে জয় লাভ করে ॥ ৪১ 
গুভাগুভেষু সর্ধেষু মন্ত্র যস্ত্রাদি সাধনে । 

সর্ধসিদ্ধিং যুব! দত্তে যাত্রা যুদ্ধে বিশেষতঃ ॥ ৪২ 

যুবাম্বর, সমদায় শুভাশুভ কার্ধ্যে যন্ত্র মন্ত্র প্রভৃতি 
সাধনে বিশেষতঃ যাত্রা বিষয়ে ও সংগ্রাম বিষয়ে সম্পূর্ণ 

রূপ সিদ্ধি প্রদান করে। ৪২ 

দানে দেবার্চমে দীক্ষা গৃঢ়মন্তর প্রজল্পনে | 
বৃদ্ধত্বরো ভবেম্তব্যো রণে ভঙ্গোভয়জমে ॥ ৪৩ 

দান বিষয়ে? দেব পুজ] বিষয়ে, দীক্ষ| বিষয়ে, গুপ্তভাঁবে 
মন্্রজপ বিষয়ে রদ্ধ স্বর প্রশস্ত । পরন্ বন্ধ স্থর়ের উদয় 

কালে যুদ্ধ যাত্র। করিলে যুদ্ধে ভঙ্গ এবং যাত্রা করিলে 
ভয় উপস্থিত হয় । ৪৩ 

বিবাহাদি গুভং সর্বং সংগ্রামাদাণুভং তথ|। 

ম কর্তব্যং নৃভিঃ কিঞ্জ্জাতে মৃত্যুম্বরোদয়ে ॥ ৫৪ . 

মৃত্যু স্বর অর্থাৎ পঞ্চমন্মর উদিত হইলে মনুষ্য বিবাহ 

প্রভৃতি সম্ুদায় শুভ কর্ম এবং সংগ্রাম প্রস্ভৃতি সমুদায় 
অশুভ কর্ম কিছুই করিবে না ॥ 8৪ 

মুতোবুদ্ধস্তথ। বালঃ কুমারস্তরণঃ স্বরঃ | 

যথোত্তরবলাঃ সব্ধে জাতব্যাং ব্বরবেদিভিঃ ॥ ৪৫ 

ঘৃত্য স্বর অপেক্ষা বদ্ধ স্বর, বন্ধ স্বর অপেক্ষা বালত্বর, 

বাল স্বর অপেক্ষা কুমার স্বর, কুমার স্বর অপেক্ষা তৰকণ 

স্বর বলবানৃ। ইচ্ছার তাৎপর্য্য এই যে, যখন উভয় ব্যক্তির 
যুদ্ধ বা মোকন্দম1 ছয় তখন যদি এক ব্যক্তির মৃতত্যর 

ও এক ব্যক্তির রম্ধন্বর উদ্দিত হয় তাহা! হইলে যাহার 

রন্ধ স্বর সেই ব্যক্তি জয়ী ছইবে। বদি এক বাক্কির 

বালম্বর, অপর ব্যক্তির বন্ধ স্বর হয়, তাছ। হইলে যাহার 

র্ধন্বর) সেই ব্যক্তি পরাজিত ছইবে। যদি এক ব্যক্তির 
তকণ স্বরঃ অপর ব্যক্তির বন্ধ বা মৃতত্বয় হয় তাহা 
হইলে ভ্রিতীয় ব্যক্তি পরাজিত হইয়া! সর্বাস্থান্ত হইবে 
এবং তাহাতে জীবন ছা ও হইতে পারে ॥ ৪৫ 

বর্ণ স্বরোদয়।, 

যো যন্ত পঞ্চমন্থানে সন্ঘরে! মৃত্যুর্পাযকঃ$। . 

ভৃতীয়ে তু ভবেৎ সিদ্ধিঃ পেষা মধ্যফলপ্রদাঃ ॥ ৪৬.. 
যে স্বর যাহার পঞ্চম হুইবে সেই ত্বর তাহার মৃত্যু 

দায়ক হইবে, বা সবিশেষ ক্লেশদায়ক হইবে । কোন 

ব্যক্তির তৃতীয় স্বরের উদয় অর্থাৎ তকণন্যর ছইলে সে. 
সমুদায় কার্য সিদ্ধি করিয়া দেয়। অবশিষ্ট তিনটা ত্র 
টাটা রিও হর রানা জাগ্রারা 
করে। ৪৩ | 

চা রানির 
সমনায়ি ভবেৎ সাম্যং সন্ধির্জয়পরাজয়ৌ ॥ $৭ 

উভয় পক্ষের যুদ্ধ বা মোকন্দমা! প্রভৃতি উপস্থিত 
হইলে যাহার নামন্বর দুর্বল হইবে, তাহার মৃত্যু ব পরা- 
জয় হইবে। যাছার নামন্বর বলবান্ হইবে সে, জয় লাভ 
করিবে । উভয়ের নামস্বর যদি সমান হয়, ডাহা! হইলে 
এ ম্বরের বাল্যাদি অবস্থা অস্ভুসারে উভয়ের জয় বা 
উভয়ের পরাজয় অথবা উভয়ের পরস্পর সন্ধি হইবে ।: 
ইছার ভাৎপর্য্য এই যে, যদি উভয়েয় নামস্বরের তকণা- 
বন্থা হয়, তাহা! হইলে উভয়ের জয় হইবে । বদি উভয়ের 
নামস্বরের মরণাবস্থা হয়, তাহা হইলে উভয়েরই পরাজয় 
ও কষ্ট হইবে । যদি উভয়ের নামস্বরের রন্ধাবস্থা বাল্যা- 

বন্থা বা কৌমারাবন্থা হয়, তাহ! হইলে সন্ধি হইবে বা 
মোকদামা রক্ষা! হইবে ॥ ৪৭ 

একস্বরে ভবেৎ সাম্যং দ্বিতীয়েহ্ধ ফলং ভবেৎ। 
ভূতীয়ে চ ফলং পুর্ণং তৃর্য্যেব্ধঃ পরাস্তয়ং ৪৮  ... 

যুদ্ধাদি সময়ে ব| যে কোন সময়ে বালম্বরের উদয়ে 
মধাবিধ ফল হছয়। কুমার শ্বরে অর্থ কলহয়। ওকণম্বয়ে 

লা ডরার বর বৃলাকগারী, | 

রিক বা মানসিক ভয় হয়! থাকে ॥ ৪৮ / 
শত্রোর্হান স্বরে প্রীপ্ডে ধুমি প্রাণ্ডে শ্বকীয়কে। ্ চি রঃ 
তৎকালে প্রারতে যুদ্ধং (বিজয়ে তবতি গ্রবং ॥ ৪৯: 

বে সময় শক্রুর মৃত্যুন্ব় ও আপনার তকণ স্যর উদিত্ব 
হইবে, সেই সময় যুন্ধাদি আর্ত করিলে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ 
রূপ জয় লা করিতে পারে ॥ ৪৯ 



বর্ণ স্বরোদয় | 

'তৎকাঙ্ছে মাৃকোগ্রাছো দিনে বর্ণন্থর স্তথা | 
পক্ষে অহংস্বরো জ্েয়ে। মাসে জীবন্বয়োদয়ঃ ॥ ৫০ ॥ 

ভৎকালে অর্থাৎ দণ্ডস্বরের উদয়কালে মাত্রাম্থর গ্রহণ 

করিয়। ব্যাল্যাদি অবস্থা বিবেচনায় শুভাগত কল বিচার 
করিবে । দিনস্বরের অর্থাৎ ভিথিম্বরের উদয় কালে বর্ণস্বর 

ধরিবে । পক্ষম্বরের উদয়কালে গ্রহস্বর উৎপাদিত করিয়া 
বাল কুমারাদি অবস্থাতেদে শুভাশুভ ফল বলিবে। মাস- 

স্বরের উদয়ে জীবস্বর উদ্দিত করিয়া! বিচার করিবে । &০। 

খধতৌ রাশ্তশংকোগ্রাহঃ যন্মাসে ধিফসম্তবঃ। 
অকে পিগুস্বরো জ্ঞেয়! যোগে ছাদশ বার্ধিকঃ ॥ ৫১ | 

খতুস্বরের উদয়কালে রাশিস্বর উৎপাদনপূর্ববক 
তাহার বাল্যাদি অবস্থা বিচার পূর্বক শুভাশুভ ফল 
গণনা করিবে । অয়নস্বরের উদয় কালে নক্ষত্রত্বর অব- 

লগ্বণ করিয়া! গণনা করিবে । অবস্বরের উদয় কালে 

পিগত্বর উদিত করিয় শুভাশুভ ফল বলিবে যুগম্বরো- 
দয়ে অর্থাৎ দ্বাদশবার্ষিক স্বরোদয় কালে যোগম্বর উং- 
পাদন করিয়! ভাছা'র বাল্যাদি অবস্থা! অনুসারে শুভাশুভ 

ফল গণন] করিয়। দিবে । ৫১। 

সর্বকালং বলীবর্ণ; সর্বব্যাপী ন সংশয়: । 
তন্মাৎ সর্বপ্রযন্তেন বর্ণে বীক্ষ্যং শুভাশুভং ॥ ৫২ ॥ 

বর্ণস্বর সকলকালেই বলবান্ থাকে, কারণ বর্ণস্বরই 

সর্বব্যাপী । অতএব বর্ণ অবলম্বন করিয়াই সর্বপ্রযত্তে 
শুভাশুভ ফল ও বলাবল বিচার করিবে । ৫২। 

যথাপদে। হস্তি পদে প্রবিষ্ট যথাহি নদাঃ খলু সাগরেযু। 
যথ। হয়ের্দেহগতাশ্চ দেবান্তথা শ্বরা বর্কলোদয়স্থাঃ ॥ ৫৩ ॥ . 

ক্ষুদ্র পদচিক্ব সমুদরায় যেমন হন্তিপদে বিলয় হয়, যেমন 

নদীসমুদ্রায় সাগরে লীন হয়, যেমন অন্যান্য ক্ষুদ্র দেবতা 
হরির শরীরে লীন হন, তাহার ন্যায় অন্যান্য স্বর বর্ণম্বরে 

লীন হইয়া থাকে ॥ ৫৩॥ 

. লাধনং মন্ত্র বস্ত্রযোগঞ্জ সর্বদ| | 
অধোমুখানি কার্যাণি মাত্রাপ্বরবলে কুরু ॥ ৫৪ ॥ 

খা 
& 

যন্ত্রসাধন, যন্ত্রনিষ্মাণ ও অম্যান্য সমুদায় অধোন্বখ কার্্যের 
অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৫৪ ॥ | 

বর্ণস্বরবলে সর্বং কর্তব্ঞ্চ শুভাশুভং । 

সিদ্ধিদঃ সর্বকার্ষ্োষু যুদ্ধকালে বিশেষতঃ ॥ ৫৫॥ 

' যখন বণম্বর বলবান্ থাকিবে, তখন সমুদায় শুভাশুভ 

কর্ম করিবে । কারণ বর্ণস্বর সকল সময়েই সিদ্ধি প্রদান 

করিয়। থাকে, বিশেষত যুদ্ধাদি সময়ে বর্ণস্বর সবিশেষ 
ফলদায়ক | ৫&। 

মারণং মোহনং স্তস্তং বিদ্বেষোচ্চাটনে বশং । 

বিবাদং বিগ্রহং ঘাতং কুর্য্যাদ্গ্র স্বরোদয়ে ॥ ৫৬ ॥ 

গ্রহস্বর প্রবল হইলে মারণ, মোছন, স্তত্তন, বিদ্বেষণঃ 

উচ্চাটন, বশীকরণ, বিবাদ, যুদ্ধ, প্রহার বা সংহ্হার, এই 
সমুদায় কার্য করা বিধেয় ॥ ৫৩ ॥ 

যানপানাদিকং সর্ধং বস্্রীলঙ্কারভূষণং । 

বিদ্যারস্তং বিবাহঞ্চ কুর্ধযাজ্জীবস্বরোদয়ে ॥ ৫৭ ॥ 

জীবস্বর প্রবল হইলে বস্্ব অলঙ্কার ভূষণ, বিদ্যারন্ত 

বিবাছ, যাত্রা ও পান প্রভৃতি সমুদার কার্য করিবে। &৭ 
প্রাসাদারামহন্ম্যাণি দেবতা স্থাপনানিচ। 

রাঙ্জ্যাভিষেচনং দীক্ষ1 কর্তব্যং রাঁশিকে স্বরে ॥ ৫৮ ॥ 

রাশিস্বর প্রবল হইলে প্রাসাদ হম্ম্য উদ্যান দেবতা 

স্থাপন, রাজ্যে অভিষেক ও দীক্ষা এই সমুদ্ায় কাঁধ্য 

করিবে। ৫৮। 

শাস্তিকং পৌষ্টিকঞ্চেব প্রবেশে! বীজবাপনং। 

সত্রীবিবাহ স্তথা যাত্রা! কর্তব্য ভন্বরোদয়ে ॥ ৫৯ ॥ 

নকষত্রত্থর প্রবল হইলে শ্যাস্তিকর্ম পু্টিকর্ম, গৃহা দি 
প্রবেশঃ বীজবপন বিবাহ ও যাত্রা এই সমুদ্রায় কর্ম 

করিবে । ৫&৯। 

শতুগাং দেশভঙ্গশ্চ কৃটযুদ্ঞ্চ বেই্টনং । 

সেনাধ্যক্ষ স্তথ। মন্ত্রী কর্তব্যং পিওকোদয়ে ॥ ৬০ ॥ 

পিওম্বর প্রবল হইলে শত্রুপক্ষের দেশ ভঙ্গ, কুটয়ুদ্ধ, 
শত্রু বা শক্রদিগের দেশ অবরোধ, সেনাপতি নিয়োগ ও 

যখন মাত্রাম্বর বলবান থাকিবে, তখন, মন্ত্র লাধন | মন্ত্রী নিয়োগ, এই ল়ুদায় কর্ম করিবে। ৬০। 
8৫ 



৯৪ 

ধোগেন সাধয়েদ যোগং দেহন্থং জানসস্তবং। 

আগবং শাস্তবঞ্চেব শাক্তের়ঞ্চ তৃতীয়কং ॥ ৬১ । 

যোগম্বর প্রবল হইলে জ্ঞানের উৎপাদক শারীরিক 

যোগ লাধন করিবে এবং আণবযোগ অর্থাৎ অণিমাদি 
অধৈশ্বর্যয সিদ্ধি, বিষয়ধোগ, শাস্তবষোগী ও শক্তিযোগ 
করিবে । ৬১। 

ইতি যোড়শ স্বরচক্র বিবরণ 

. লমাগ্ড। 

তিথির্বার শ্চ নক্ষত্ং গৃথক্ গৃথক্ গ্রতাবিতং । 
মতদেকত্র সন্মীলয কুর্ধ্যাদবর্ণ স্বরোদয়ে ॥ ৬২ ॥ 

তিথিবার নক্ষত্র শ্বরচক্রম্। 

অ ই ূ উ এ ূ ও 

নন্দা | ভদ্রা | জয়া | রিক্ত পূর্ণ। 

২৭ ণ ১২ ১৭ ২২ 

১ ৮৮ ১৩ ১৮ হও 

র্ €ি ১৪ ৯৯ ৪ 
৩ ১৩ ১৫ ২০ খ্ ৫ 

৪ ১১ ১৩ ১ খ্ঙ 

৫ 

৬ 
গজ 

রমং |] বুচং | বু | শু | শ 
শা 

যস্ত নামাদিমংবর্ণং তিথিবারক্ষজং মৃতং। 

তদ্দিনে বর্জয়েত্স্ত হানিষৃত্যুকরং যতঃ ॥ ১৩ ॥ 
অনেন স্বরযোগেন শত্রণাং মারণার্দিকং। 

মন্ত্র যন্ত্র ক্রিয়াং মোহং সাধয়েত্বদ্দিনে বুধঃ ॥ ৬৪ ॥ 

পূর্বপ্রণালীমতে পৃথক্ পৃথক স্থানে ভিথিবার নক্ষত্র 
হখানিয়মে সম্গিবেশিত করিবে । পরে এই শ্বরোদয়মতে 

যে ব্যক্তিয় নামের আদ্য অক্ষর দাণনায় যে দিবসে পঞ্চম 

অর্থাৎ মৃত্যু সবরের তিথি বার নক্ষত্র একত্রে মিলিত হুইবে, 

সেই দিন সেই ব্যক্তিয় হানি ও মৃত্যুকর । অভএব সর্বা- 
ফার্য্যে এ দিবসকে বর্জন কর! কর্তব্য । পঞ্জিষ্থগণ এমৃত্যু 
স্বর যোগে শত্রুর মারণাদি অভিচারকার্যয করিয়। থাকেন। 

বর্ণ খ্বরোদয় । 

এ অভিচারাদি কার্ধ্য শত্রর মৃঙ্যুত্বরযোগে করিলেই সি" 
দ্বহয় নচেৎ সিদ্ধ হইবেন! ॥ ৬২/৬৩1৩৪ ॥ 

তিথি বার, নক্ষত্র, কি প্রণালীমতে পৃথক 

পৃথক করিয়া রাখিয়া গণনা করিবে, তাহার,বিবরণ সহ 
একটি চক্র নিষ্বে গ্দর্শিত হইল। 

গ্রথমত উত্তর দক্ষিণে ছয়টি রেখা টানিলে পাটি 

ঘর হইবে তাহার প্রথম ঘরে অআ দ্বিতীয় ঘরে ইজ 

ভৃতীয় ঘরে উ ড চতুর্থ ঘরে এ এ পঞ্চম ঘরে ও ও এই 

পাঁচটি স্বর বর্ণ স্থাপন করিবে । 
পরে ক অবধি হু পর্য্যন্ত হল বর্ণ সমুদায়ের মধ্যে ও 

ঞ ণ এই তিনটিকে বর্জন করিয়া অবশিষ্ট হল বণ 

গুলিকে স্বর বর্ণের নিষ্বে ছয় ছয়টি করিয় ক্রেমে বিন্যাস 
করিবে। যথ। অকারের নিম্বে ক, ছ, ড,ধ, ভ,ব, 

ইকারের নিম্বে খ জঢ নম শ। উকারের নি্গে 
পাবা তপ য ষ। একারের নিক্ষে ঘঢথফ রস। 

ওকার স্বরের নিষ্ষে চঠদ বল হুম্থাপন করিবে। 
তৎপর পাচটি স্বরের নিষ্ষে সাতটি বার স্থাপন 

করিবে যথা অকারের নিম্বে রবি ও মঙ্গল। ইকারে 

মোম ও বুধ। উকারম্বরে ব্লহুস্পতি। একারে শুক্র। 
ওকারে শনি লিখিবে। | 

এই রূপ অকারে নন্দা অর্থাৎ প্রতিপদ, ষষ্ঠী, 
একাদশী । ইকারে ভদ্র অর্থাৎ দ্বিতীয়া, সগ্রমী, দ্বাদশী। 

উকারে জয়! অর্থাৎ তৃতীয়া, অইমী, ব্রয়োদশী । একারে 

রিক্তা অর্থাৎ চতুর্থী, নবমী, চতুর্দশী । ওকারে পূর্ণ 
1 অর্থাৎ পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা এবং অমাবস্থা স্থাপন 
করিবে। | রঃ 

এরূপ অকায়ে রেবতী অশ্বিনী, তরণী, কত্তিকা, 
রোছিণী, মৃগশিরা, অর, । ইকারে পুনর্কা্থ পুথ্যা, 
অক্্োষা, মঘা, পূর্বকন্থণী,। উকারে উত্তরকন্তূণী হ্তা, 

চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, । একারে, অনুযাধ! জোোষ্ঠা, 
মুলা, পুর্ববাধাঢ়া। উর্নরাধাঢ়া, ৷ ওকারে শ্রবণ! ধনিষ্ঠা শত. 

(ভিরাঃ পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাজপদ, লিখিবে 1 . 



বর্ণ স্বরোদয়। ১৫ 

তিথিবার নক্ষত্র স্বর চক্র । 

রবি) মঙ্গল | লোম, বুধ বব | পতি | গুক্র' ূ শুক্র: | শন 

| মন্দা জয় রিক্তা পর্ণ 
প্রতিপদ তীয় তৃতীয়! | চতুর্থী, (পঞ্চমী দশমী 
ষঠী সপ্তমী অষ্টমী | নবমী, পূর্ণিমা 

একাদশী | _স্বাদশী ত্রয়োদশী ।| চতুর্দমী অমাবস্যা 

রেবতী  পুনর্ধনথ উত্তরফন্তণী,| অনুরাধা শ্রবণ 
অশ্বিনী, পুষ্যা, হস্তা, জোষ্ঠা, ধনিষ্টা, 
ভরণনী | অঙ্লেষ!, চিত্রা, মূলা | শতভিয।, 
কত্তিকা, মবা, স্বাতী, | পুর্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ 
রোহিণী, | পূর্বফস্তণী | বিশাখা, ] উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাত্র 
মুগশিরা, 
আদ্র, 

উপরের লিখিত চক্রে মধ্যে যে পাঁচটি কোষ্ঠ। লিখিত 

হইয়াছে তাহাতে বালাদি স্বর কিরূপ ব্যবহার করিতে 

হইবে তাহ! বল হইতেছে। যাহার নামের আদ্য অক্ষর 

যে কোন্ঠায় লিখিত আছে সেই কোষ্ঠাই তাহার বালক স্বর 
হইবে এ কোন্ঠা হইতে ক্রমে বল, কুমার, তৰুণ, বদ্ধ এবং 
মৃত্যু! এই পাঁচটি অবস্থা গণনা করিতে ছইবে ) যথা যাছার 
নামের আদ্য অক্ষর অ কছডধ ভব ইছাদেরমাধ্য কোন 

এক অক্ষয় হুইবে তাহার পক্ষে এ ঘরের লিখিত রবি 

মঙ্গলবার ও মক্দা তিথি এবং রেবতী হইতে আরে! পর্যা্ত 
নক্ষজ বাক জ্বর হইবে । দ্বিতীয় ঘরে যেবার ভিথি নক্ষত্র 

লিখিত জাঁছে তাহা! উবার পক্ষে কুমার স্বর হইবে, 
ইতাদি।, ওচটদবল ছু অক্ষয়ের মধ্যে কোন অক্ষর 

থাছার নাষের আদ্য অক্ষর হইবে ভাছার পক্ষে এ ঘরের 

বার ভিথি নক্ষত্র বালক স্বর হইবে এ ঘর হইতে গণনায় 

ঘিভীর ঘর যাহাতে রবি মঙ্গলবার, মন্দা! ভিবি ইত্যাদি 

লিখিত আছে তাহা! উহ্থার পক্ষে কুমার হইবে এই রূপ 
ক্রমে বালাদি স্বর জানিয়] গণনা করিবে । 

যাছার নামের আদ্য বর্ণে যে স্বর হইবে সেই স্বর 
'বর্ণের কোষ্ঠা হইতে গণনায় যে কোষ্ঠা ও , স্বরবর্ণ পঞ্চম 
হুইবে সেই কোষ্ঠার জ্বর বর্ণের নিদ্বে যে সকল তিথি, 
বার, নক্ষত্র লিখিত আছে সেই তিথি, বার, নক্ষাত্র যে 

__ || দিনে একজ্রে যিলন হইবে, সেই দিন সেই ব্যক্কির হানি ও 
| | মৃত্যুকর জানিয়া৷ নেই দিন কোন কার্ধ্য করিবে না। 

এ রূপ স্বরযোগে যে দিবস শক্রুর মৃত্যু ম্বর উদিত 
হইবে, সেই দিবস শত্রুর মৃত্রা দিন জানিয়া তাহার বিনা- 

শীর্থ মন্ত্র যঙ্ক ক্রিয়া ছোমাদি কার্য করিলে সিদ্ধ হইবে 
নচেৎ হইবে না। 

এঁ পঞ্চস্বরের বালাদি পঞ্চাবস্থা কণ্পনা করিয়। 

কিঞ্চিং ফলাদি লিখিতেছি বাল, কুমার, .তৰণ, রদ্ধ; 

এবং মৃত্যু এই পাঁচটি অবস্থা ক্রমে এ পঞ্চম্বর প্রাপ্ত 
| হইয়া নিজের অবস্থান্বরূপ ফল দিয়া থাকে। যথাযে 

দিবস তিথি বার নক্ষত্র বালক হইবে অর্থাৎ যাহার নামের 

আদ্য অক্ষরের ঘরে যে সকল তিথি বার নক্ষত্র লিখিত 

আছে সেই সকল যে দিবমে একত্র যোগ হুইবে। সেই 

দিবস কিঞ্চিৎ লাভ হয়। কুমার অবস্থায় অর্থাৎ উক্ত 

ঘরের পর কোষ্ঠায় যে সকল তিথি বার নক্ষত্র লিখিত 

আছে যে দিবস এ সকল যোগ হুইবে সেই দিবস অর্ধ 

হইবে । তৰুণাবস্থায় অর্থাৎ যাহার নামের আদ্য 

অক্ষরের তৃতীয় ঘরের তিথি বার নক্ষত্র যে দিবস একত্রে 

ধোগ হইবে সেই দিবস সর্বকার্ধ্য সিদ্ধি হুইয়! থাকে। 

রদ্ধাবস্তায় অর্থাৎ যাহার চতুর্থ ঘরের তিথি বার নক্ষত্র 
যেদিবম একজে যোগ হইবে সেই দিবস লাভের ছানি 

হইবে। আর মৃতাবন্থায় অর্থাৎ পঞ্চম ঘরের তিথি 

যার নক্ষত্র যে দিবস. একত্রে যোগ হইবে সেই দিবস 

ভাঙার সর্বনাশ হইবে এইটি জনিয়া পঞ্চম জ্বরের 

উদয়ের দিবস সর্ধকার্ণ্য হইতে বিরত থাকিবে । 



০ 

১৯ 
দন্ত যথা যে দিবস সোমবার, দ্বাদশী তিথি ও মঘা 

নক্ষত্রের যোগ হইবে সেই দিবস যাছাদের নামের আদ্য 

অক্ষর ইখজঢ নম মশহইবে তাহাদের পক্ষে এসকল 

তিখি বার নক্ষত্র বালক হছইবে। যাছাদের নামের 

আদ্য অক্ষর অকছ ডধতবহইবে তাহাদের পক্ষে 

এ লকল তিথি বার নক্ষত্র কুমার হইবে । যাছাদের নামের 

আদ্য অক্ষর ও চদবলহ হইবে তাহাদের পক্ষে এ 
সকল তিথি বার নক্ষত্র তকণ হইবে বাহাদের নামের আদ্য 

অক্ষর এ ঘটথফর সহুইবে তাছাদের পক্ষে এসকল 

তিথি বার নক্ষত্র বন্ধ হইবে। যাহাদের নামের আদ্য 

অক্ষরে উ গাঝতপযবধ হইবে তাছাদের পক্ষে এ দিবস 
মৃত্যু স্বর উপস্থিত হইবে অতএব এ দিবস উহ্বাদের পক্ষে 
হানি ও মৃত্যু কর জানিয়া এ দিবস সর্ব কর্ম হইতে 
বর্জ্জিত থাকিবে । 

৭ পি সখি পপ চে কস এস 

পূর্ব পূর্বব শ্লোকের টীকা । 
মজা অফৌ স্বরাষেষাং তেষাং বালাস্তদবধিকা ঘবাদশাবিক- 

স্বরে বিশিষ্য তাস্তরোদয় বালাদি পঞ্চম্বরব্যবস্থেত্যগ্রে 
ব্য্জীভবিষ্যতি। স্থরাণা ন্ুনাধিককরণ মুপদর্শযতি মৃতইতি- 
স্বরবেদিতি রেতেপঞ্চ মৃতাদিম্বর।£। যথোন্তর বলাজ্ঞাতব্যঃ 
যথা উত্তরাঃ পুরঃ পুরঃস্থিতা। তথা বলংযোৎ তে তথ! কেতে 

মৃতা বদ্ধ! বন্ধাত্বালোবালাৎ কুমারঃ কুমারাৎ যুব! বল- 
বান্ অয়মর্থ;। একন্য মৃতন্বরোদয়ঃঅপরন্য বন্ধ দিস্বরোদয়ঃ 

সচমৃভম্বরোদয়িনোহধিকম্থরঃ। সংগ্র(যেজয়ী। এবমেকস্যা- 
বন্ধন্বরোদয়ঃ অপরস্যবালম্বরোদয়ঃ, সচাধিকম্বরঃ এবমে- 

' কল্যয কুমারত্যরোদয়ঃ অপরস্থা যুবোদয়ঃ সচাধিকম্বরোজয়ী 
ভবতি । যু! বাঁলত্বরমধিক্কত্য বঃ পঞ্চমন্থানে ত্বরঃ স তন্য্য 

মৃত্যুদায়কঃ ইতি স্বৃতত্বেনাতিধীয়তে তৃতীয়ম্বরোদয়ে সকল 
ক্রিয়া বদ্ধিঃ। শেষা বালকুমাররদ্ধা মধ্যফলগ্রদাঃ। মৃহ্া- 

রিভি॥নাছি হীনন্বরেপি উদিত হীনম্বরে সতি মৃত্য ভবতি। 
স্বয়াধিকম্বর়ে সতি জয়োভবতি & - সমনাগ্সি উদিত সম- 
স্বরে মাঙ্দি লাম্যং সমতা যোধয়োঃ সন্ধিসন্ধানং জয়পরা- 
জরো সগাবেব ভবতঃ। এক স্বয় ইতি এক? প্রথমন্যরো 

বর্ণ হ্বরোদয়। 

বালম্বরশ্চেতি ফোধয়োর্ভবতি তদাসাম্যং সমতা' জাতঙ্গে 
সমানোঁ তবতঃ। দ্বিতীয়েতর্ফলং তবেং |. একস্যবাল 
স্বরোদয়ঃ অপরস্থ কুমারোদয় শ্তদার্থাজয়ো ভবতি। 

তৃভীয়ে তু সম্পুর্ণ ফলং। একনম্যা বালোদয়ঃ অপরম্থা যুবো- 
দয় স্তদা সম্পূর্ণ জয়ফলং লভতে। তুর্ষেয চতুখস্বরে বন্ধম্থরে 

একস্য অপরে। বালম্বরোদয়ী তদা ৰন্ধম্বরোদয়িনো বধ- 
বন্ধনৎ পরশত্রোর্ভয়ৎ ভবতি ॥ শত্রোরিভি ॥ পত্রো 
ত্যুন্বরে পঞ্চমন্থরে প্রাপ্তে উদিতে শ্বকীয়কে যুনিস্বরে 
প্রাপ্তে উদিতে সতি তংকালে তশ্মিন সময়ে যুদ্ধং প্রার- 
ভেৎ যুদ্ধেচ গ্রুবং নিশ্চিত বিজয়ো ভবতি নামজাউ 
ন্বরোৎপত্তিং দ্বাদশাব্দাস্ভঈম্বরেয় পুর্ব প্রতিজ্ঞত৷ 
মুপদর্শয়তি তৎকাল ইতি তৎকালে হঘটাম্বরে মাতৃক। 
মাত্রান্বর উদেতি ইতি সংগ্রান্থঃ, তথ। "দিনে তিথো 

বর্ণস্বর মুপক্রম্য বালাদি ব্যবস্থা পক্ষে পক্ষম্যরে গ্রহস্বরো- 

দয়োজ্ঞেয়ঃ মাসে মাসম্বরে জীব স্বরোদয়ঃ। জীবস্বরাবধিক! 

বালাদি চিন্তা খতৌরাশ্ংশকস্বরো রাশিশ্বরাবধিকা 

বালাদিচিন্ত! ॥ যম্মাসে অয়নন্বরে ধিফসস্তবেো নক্ষত্র 

স্বর ইতি তদবধিকা বালাদি ব্যবস্থা অন্দে বার্ষিকম্বরে 

পিওতঃ পিগুস্বরাদু বালাদি ব্যবস্থা ঘবাদশবার্ষিক দ্বাদশা- 
ব্দিকে যোগম্বর ইতি তদবধিক। বালাদি ব্যবস্থা তদৃযথা 

উীনরহরিনান্গঃ মাত্রান্মরোৎকারঃ বর্ণস্বর ইকারঃ গ্রহস্থর 

শ্চাঁকারঃ জীবশ্বরোংকারঃ রাশিশ্বর একারঃ নক্ষত্ন্বর 

একারঃ পিওস্বর 'একারঃ যোগন্বর ইকারঃ ইত্যফোনামজাঃ 
মান্রাম্বরাদি যোগ্বাস্তাঃ প্রথমং লিখিতাঃ ঘট্যাদি ঘ্বাদ- 
শান্দপর্য্ন্তা অঙ্টাবাদো স্ব,লক্রমেণ লিখিতাঃ। হত 
স্থলেসুন্বেমচ বালাদি জিজ্ঞাসা ভবতি তত্র বাবর" 

নীয়ং যথা! মাত্রান্বরোৎকার ইতি ন্থ,লক্রমাদিত? ঘটান 
ওকারঃ সচাকারাবধিক পঞ্চমঃ অন্তরোদয়ে ঘটীশ্বরে অকা- 
রোদয়ঃ মাত্রারোৎকার ইতি বালম্বরোদয়ঃ ৷ এবং 

বর্ণস্বর ইকার ভ্তদবধিকঃ গ্রতিপন্ভকার উদ্িতঃ সচ পঞ্চমো 

নিষিদ্ধ; : জততান্তরোদঃ: ওকারোদয়ঃ  সবর্থ স্বরাবধিক 
চুর্থে।..ব্ধ. ইতি. তৎ. কল? গরহ্বগোৎকায় - জ্া- 
ধিক পক্ষত্বর়ে চ্ছ,লক্রমেগোদিতঃ : ইকারঃ . লচাকারাৎ 



নরপতিজয়চর্ষ্যা স্বরোদয়। 

দ্বিতীয় কুষারো৷ তবতি অন্তরোদয়েমাগীকারঃ সোপ্যকরাদৃ 
দ্বিভীয়ঃ কুমার ইতি তৎ ফলদ; এবৎ জীবশ্বরোৎকারঃ 

ত্থা মাসে উদয়ঃ মাসস্থরস্ত,কারঃ সচাকারাবৰিক স্ব,লক্রমেণ 

যুবাম্বরঃ অন্তারোদয়ে ইকারোদয়ঃ সচাকারাদ দ্বিতীয় 
ইতি কুমার উদিতঃ স্বকলপপ্রদ; | এবং রাশিত্বর ইকার 

স্তম্য খতারুদয়ঃ খতুণত্বর স্বেকারঃ স চ রাশিম্বরাঁৎ তৃতীয় 

ইতি যুবোদয়ঃ। অন্তরোদয়োপ্যকার উদিতঃ সএব রাশি 
স্বর ইভি বালোদয়ঃ স্বফলদ: এবং নক্ষত্রম্বর একার 

সষ্যায়নে উদয়ঃ স চ রাশিস্বরাৎ তৃতীয় ইতি যুবোদয়ঃ 

অন্তরোদয়ে কুখারোদয়ং স চ নক্ষব্রল্পরাৎ তৃতীয় ইতি 

যুবস্বরোদয়ঃ ব্যফলদঃ এবং পিওন্বর একার স্তম্যা বার্ধিক- 
স্বরে উদয়ঃ বার্ষিকম্বর উকারঃ পিগুস্বরাৎ পঞ্কমঃ 

অন্তরোদয়ে ইকারোদয়ঃ সচ পিওস্বরাচ্চতুর্ধো রদ্ধঃ স্বক- 

লদঃ। এবং যোশস্বর ইকার স্তসান্বাদশ বার্ধিকম্বর উ- 

কারো যোগন্বরাং দ্বিতীয়? কুমারঃ অন্তরোদয়ঃ ইকার স্বরঃ 

সএব যোগস্বর ইতি বালোদয়ঃ স্বফলদ ইতি । মাত্রা 

ধোগাস্তাউম্বরাগাং নামজানাং কালজ বৈপরীত্য ক্রমন্যস্ত 
ঘটীম্বরাদি দ্বাদশাকিকাদিস্বরেযু অন্তম্বর সমুংপত্তি 
ক্রমোয়ং শিবলমেন কতাদাপরিভব নীয় ইতি । অব্রত্য 

মামজ্াইম্বরে সতি প্রশস্ত মবশ্থযাপেক্ষণীয়ত্বং বর্ণন্বর 
স্যোপদর্শয়তি সর্ধকালবলিবর্ণ ইতি ॥ বর্ণো বর্ণস্বরঃ 

সর্বকালবলী সর্বশ্মিন্ কালে দ্বাদশাদি রূপে বলী বল- 

বান্ স্বকলদঃ অত্র সংশয়ো! ন হেতু গর্ভং বি শেষণ মাছ । 

সর্ব ব্যাপীতি। সর্ষেধাং মাত্রাম্বরাদীনাৎ ব্যাপী- 
ব্যাপকঃ তেষ! মেতদ্ব্যাপকত্বাদ যতো বর্ণম্বরো বলবান্ 

নান্যেপি বলিনস্তস্য তেষামপি নৈরাপেক্ষেণ ফলদত্বমিতি 
তল্মান্বেতাঃ সর্ধপ্রয়ত্বেন বর্ণে বর্ণস্বরে শুভমশুভঞ্চ 

বীক্ষ্য চিন্তনীয়মিত্যর্ঘট | : 
যথা পদাইতি পদাঃ পদচিহ্নিত প্রদেশ হম্তিপদে 

হস্তি পদচিছ্ছিত প্রদেশে প্রবিষটীঃ যথা দেব হরের্দহ- 
গড়া ছরের্েহন্ছাঃ। বথা সাগরেযু নন্তঃ প্রবিষ্টাঃ। তথ! 
স্বয়াদয়ঃ সপ্তবর্ণ ফলোদয়াঃ স্থ্য ভরঁবস্তি। ফলদানার্থ 
মিত্যর্ধঃ। বর্ণধলোদয়ন্থা ইতি কচিৎ পাঠঃ | ভত্র বর্ণ- 

৯৭ 

বলৎ পুরস্কত্য উ7য়ন্থা বর্ণবলেন বলিন ইত্যর্থ; ৷ মাত্রাদি 
'স্বরাণায়ুদয়ে প্রত্যেক ফলমুপ দর্শয়তি । 

সাধনৎ মন্ত্বযস্্ম্য কর্তব্যানীতি। যুদ্ধকালে বিশেষ 
ভোবর্ণম্বরবলং গ্রাহ্য মিত্যর্থঃ। 

, যৌগেনেতি । যোগেন যোগম্বরেণ শরীরস্থং জ্ঞানং 

সম্ভবং সাধয়েৎ । আগবং অণিমাদি সিদ্ধিভবং শান্তবং 

শড্ভুবিষয়কং স্বশক্কেমং শক্তি গোঁর্ধ্যাদি সম্ভবং ॥ ইতি 
মাডবংশ মহামিশ্র জীনরহরি কতো স্বরে!দয় টীকায়াং 

ষোড়শম্বর বিবরণৎ ॥ 

বর্ণস্বরাধিকারাণাং পৃথক কথিতং তিথি বার নক্ষাত্রাদীন!ং 

বালাদি ব্যবস্থা মুপদর্শয়ন্াহ ভিথিবারাবিতি। তিথি- 

নন্দাদিঃ বারোমঙ্গলাদিঃ । নক্ষত্তৎ রেবত্যাদি; পৃথক 

পৃথকৃ ভিম্নক্রমেণ সর্বসন্ভাবিতং তৎ সর্ব মেকত্র বর্ণম্বর- 

স্থানেস্থিতং সন্মিল্যবর্ত,লীরুত্য বর্ণস্বরোদয়ং কুর্য্যাৎ | 
অয়মর্থঃ অকারাদি পঞ্চমো বর্ণস্বরস্তদধঃ স্বন্বচক্রে 

যানি তিথিবারনক্ষব্রাণি ন্স্তানি তানি বণন্বরম্য বালত্ে 

বালানি কুমারাদিত্বে বর্ণবৎ কুমারাদিফলদানি বথ! 

ভ্ীনরহ্রিনান্বো নকারোপবিন্দিত ইকারো বর্ণস্বরে! বাল 
স্তদধ শ্চক্রান্তরস্থিতা দ্বিতীয়া সপ্তমী দ্বাদশীতিথিয়ে! 
বালাঃ। এবং তদথে। বুধচজ্দ্রো বালাবিতি তে বারে! 

এতদধশক্রান্তরস্থ পুনর্বস্থ পুধ্যাষ্লেষা মঘা পুর্বফাল্গুণ্যে 
নক্ষত্রাণি বালানি । তদা শ্রমাদৃত্মমতি তিথি বার নক্ষত্রাণি 

কুমারাদীনি ব্যবহরণীয়ানি। এবমন্যনাম্ষোপি ব্যব- 

হর্তৃব্ং ৷ 
যস্যেতি। যস্য পুংসো নামাদিকং বর্ণং নামাস্ভাক্ষরং 

তিথি বার নক্ষতব্রঞ্চ মৃতৎ তদীয় পঞ্চম শ্বরোদয়ো যল্মিন্. 

দিনে তদ্দিনং তন্তা ভিমতক্রিয়াস্ু বর্জ্জয়েৎ | যত স্তদ্দিনং 

হানি মৃত্যুকরৎ ॥ 

অনেনেতি। অনেন স্বরযৌগেন যদাশত্রোর্ূত স্বরো- 
দয়ঃ স্বস্যচ বালাছ্যুদয় বিশিষ্ট কুমার যুবোদয় স্তদা 

| শত্র,ণাৎ ঘারাগাদিকং মন্ত্াদিক্রিয়াঞ্চ তদ্দিনে বুধঃ পণ্ডিভঃ 

সাধয়েৎ কুরযাৎ ইত্যর্থঃ। ইতি ভ্রীনরছরিক্কতে| হ্বরোদয় 
টীকায়াং ভিথিবার নক্ষত্রচক্র বিবরণং ॥ ৬৩ ৩৪ ॥ 

ছি ও 



১৮ 

বালশ্বর/দিকা বসা ভানুসংখ্যা ওবস্তি তাং । 

. উদয়স্তিত্রমেণৈব স্ব্বভূক্তি প্রমাণতঃ ॥ ৬৫ ॥ 
ঘটিকাখ্যে দিনে পক্ষে মাসে চত্ব'য়নে তথা । 
বর্ষে ঘ্বাদশবর্ধেচ অবস্থা জায়তে স্বরে ॥ ৬১ ॥ 
ভপলানি ঘটী পঞ্চ সাজ্ঘা.হোধর্ঘদিনন্বয়ং। 
ছাষট কং পক্ষমাসাষে! অবস্থা! গ্রমিতি ক্রমাৎ  ৬৭॥ 

বালাদীনাৎ প্রত্যেকং দ্বাদশ ফলানি দ্বাদশভাগ 

ক্রমেণ অবস্থা ভেদাৎ কথয়তি বালেতি। বালম্বরা 

দিকাদস্থা, ভানু সংখ্যা ঘাদশ সংখ্যা তবন্তি। তাম্ববস্থাঃ 
স্বন্বভৃক্তি প্রামাণতঃ স্বস্ব ভোগ গ্রমাণেন উদযন্তি 
ঘটাকাখ্যে দিনে পক্ষে মাসে খতোঁ অয়নে বর্ষে দ্বাদশ 
বর্ষেচ স্বরে অবস্থা ঘাদশাবন্থা জায়তে । ততঃ প্রতোকং 

ভ্বাদশভাগাতঃ পঞ্চদগাশ্চ পক্ষে সপাদষেকং দিনং 

স্বাদশ ভাগঃ মাসে দিনদ্বয় মর্ধাঞ্$। দ্বাদশভাগ খতোঁ 
ছ্াষট্কৎ ফট.দিনানি দ্বাদশ ভাগঃ। অয়নে যন্মাসে পক্ষো 
স্বাদশ ভাগঃ। ভ্বাদশ বর্ষে এক বর্ষং দ্বাশতাগাঘর্ষং 
প্রমাণ 'মিতিক্রেমাৎ। এবং ভাগ প্রমাণাৎ স্বস্থাবস্থা 
ভবতি ভুক্তস্বর গ্রমাণমিতি। 

যন্য বালাদি স্বরজ্যাবস্থা। ঘটীম্বরাদো জ্ঞাতুমিষাতে 
তেন যন্ত,স্কং তৎসর্ধৎ গ্রত্যেকৎ পলীক্ত্য স্বস্ব ভোগ 

ঘাদশভাগেন বিভজেৎ । ভাগেক্কতে বল্পন্ধং তৎসংখ্যা- 
গাতাবস্থা শেযো বর্তমানাবস্থা শেষেতু গতগম্য করণাং 
গত যা উদ্ধুতে গত সময়ঃ গম্যে বফ্যাঘ্য্ধাতে গম্য 
সময়ে! বর্তমানাবস্থায়। ইতি | 

ক্রমণিকা বা । কাদিনাঙ্ষে! যুবা তিথি জুতীয়া 
তঙ্থ্যাগত দণ্ডঃ ২৩০ অতে! দ্বাদশাবন্থা জিজ্ঞাসায়াং 
ভুক্তদণ্ডান্ পলীক্কত্য পলানি তত্র সংযোজ্য ব্বতম্। তিখিং 
দ্বাদশ ভাগেন পল্লীক্কতেন তৎ পঞ্চদণ্ডেন বৃত্তং ৩০৭ অনেন 

ভাগে গৃহীতে লন্ধঃ চভক্রোইবস্থা গতাঃ পঞ্চমী বর্তঘানা 
. ভাগশেরঃ ১৫ অল্মিন্ ভাগছারকে পাতিতে ভোগা 
পলং ১৪* উতর হষ্টাহরণাৎ লব্বপল ২1৩* এতেন 
পঞ্চমাবন্থায়া গতং* গম্যঞ্চ সার্ধদণডতবয়াতাকং হত্র তু দিম 
মাস” সভভারনাতস্্ দণ্ডে বইতে দিমং দিমে ভিংশ- 

নরপতিজয়চর্যযা দ্বর়োদয় | 

ভূক্তত্বর গ্রমাণন্ধ শবনম ভোগেন ভাজয়েৎ | 
গতাবস্থ! গতাক্কেন শেষ ভ্তৎংকালজোমত$ ॥ ৬৮ ॥ . 
ইতি বালাদি পঞ্চানাং প্রত্যেক দ্বাদশাবস্থা। চক্রং। 

পূর্বন্শিযনন্বরঃস্বামী ইন্বরো! দক্ষিণে তথা । 
উন্বরঃ পশ্চিমেতাগে এঃসৌম্যে মধ্য ও স্বর: ॥ ৬৯। 
যস্তাং দিশুাদয়ৎ যাতি দ্বর স্তৎ পঞ্চমীং দিশং। 

বঙ্জয়েং সর্ধকার্ষ্যষু যান যুদ্ধে বিশেষতঃ ॥ 4৪ | 

হুন্কুতেমাল ইতি প্ররূতেচ দ্বাদশাবদ্ছ! মধ্যে পঞ্চম ব্যবস্থা! 
কথিতান্তি সানামসদৃশ ফলদ । এব মন্যেযু ঘটীম্বয়াদি- 
ঘবস্থাকরণ মুহনীয়ং। 

অবস্থা প্লৌকান্ত গ্ন্থস্থা লিখ্যন্তে। শু'লাচ বাল 
শিশুহানিকাচ কুমারিকা যোঁবণ রাজাদাচ । ক্লেশাচ মোখা 
জ্বরিত৷ প্রবাসা মৃতাচ বালম্বরজাত্ববন্থ। ॥ জুস্থা শুভ 

মোখ নিবাসরদ্ধা মছোদয়া শান্ত্িকরী সদাশ্ীঃ ৷ বন্ধা 
সমাশীস্তগুণোদয়াচ মাঙ্গলাদা স্বাদশিকা কুমারে ॥ উং- 
সাহু বীর্ষ্যোগ্রজয়! বলাচ মাঙ্গল্যযোগীচ সকামতু্িঃ । 
স্থখীচ সিংহাচ ধনের্ববরীচ শান্তাতিধ! দ্বাদশিকা যুবাখ্যে ॥ 

বৈকল্যশেষাচ তথাচ মোষা চ্যতিক্ষয়া দুঃখিতরাত্রি 
নিদ্রা । বুদ্ধিপ্রনঙ্গাচ তথাচ চণ্ডী স্বরামৃতা দ্বাদশিকাচ 

বন্ধে॥ চিন্তাচ বন্ধা রিপুধাতকীচ শেধা মহাত্বাল.ভব- 
ক্লিদাচ। প্রাণিক্রিয়া ভেদকরী বদান্যা মৃত্যুক্ষয়। দ্বাদশ 
যৃহ্াজান্থ্যঃ। এবং ধষ্ঠি রবস্থাঃ স্যু রবস্থা পঞ্চকে সদা ॥ 

তানুর্বান্থ বিজ্ঞেয়ং বনাম সদৃশৎ ফলং। প্রথম শ্লোকাৎ 

শিবহাসিকাচ ফৌবন রাজ্যাদাচ। 'মেখনির্ধোধ! বৃদ্ধা 
শান্তাণোদয়াচ,। উৎসাহধৈর্গ্য। উগ্রজয়াচ বালা সকাম 
পুর্ঠিঃ কৈবল্য শেষাচ ছুঃখিতা রাত্রিঃ মিদ্রাচ ৪৮8৮ 
বদিহৃদাচ। ইতি উনরহরিক্কতৌ বালম্থরাদীনাং দ্বাদশা 

বস্থ। বিবরণং ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥ ৬৭1 ৬৮॥ 

পূর্বন্যিন্নিতি। পূর্বস্যাং দিশি অন্বরঃ বা, এব 
মিকারাদয়ো দক্ষিণ পশ্চিম গ্রদেশে উকারঃ তত্র 

প্রদেশে ঈশ্বর; এন্বরাঃ মধ্য প্রদেশে ওকার ঈশ্বরো 
উদয়ং হাতি ইতার্থঃ॥ ৬৯। 

বস্যামিতি।.বস্যাং ভিথো বঃম্যরঃ বস্যাং পর্বাদারুদয়ং 



প্রচ্ছক! পচ্ছতি প্রশ্নং-শ্বরাপতনগিতাং দিশং ৷ 
হানি মৃতৃর্তরং তঙ্গো জায়তে নাজসংশয়ঃ॥ ৭১ ॥ 

ইতি দিক্ স্বরচক্রং। 
তিখ্যাদাবুদয়ং যাতি তিথিশ্বরাদ্ঘটান্বরঃ | 
বালম্বরাদিকঃ প্রশ্নে ফলং তন্তী বদাম্যহং॥ ৭২॥ . 

তিথিভূক্ত ঘটাসংখ্যাং ক্ত্বা পলময়ীস্ততঃ | 

খক্ষবন্ধি হতে শেষে স্বর শৎকাল স সম্তবঃ ॥ ৭৩। 

বাতি তৎপঞ্চমীংদিশং সর্বকার্থ্েয় রর । বিশেষতো- 
মাত্রাকালে ভাং দিশং মগচ্ছেখ । যথা ইকারস্যরো দ্বিতীয়া 
সপুমী স্বাদশীয়ু দক্ষিণদিগ্যুদিত ভ্তৎপঞ্চমী দিক পুর্ব্বা তেন 
সানগন্তবা! । ততঃ মৃতম্বরস্যাকারম্যোদিতত্বাৎ মধ্যদিকৃ 

কখং ব্যবস্থাকর্তব্যেতি। সংশয়ে প্রতিপৎ ধষ্ঠ্যেকাদলী- 

্বকারোদয়ঃ। পূর্বদিশি ইতি তৎপঞ্চম প্রদেশোমধ্যঃ 
প্রানাদাদাব্র্ধ'ধঃ স্থিতগৃহাদি নগচ্ছেদিতি সমর্থনীয়ৎ ॥৭ 

প্রচ্ছক ইতি । স্বরসাদিক্ ক্রমেণোঁদিতস্য পঞ্চমীৎ 

দিশং লক্ষীক্কত্য স্থান; গ্রচ্ছকো। বদি পৃচ্ছতি প্রশ্মং- 
করোতি তদাছান্যাদিকৎ জায়তে । অত্র সংশয়ে। ন তথাচ 

দ্বিতীয়ায়ামিকারসা দক্ষিণদিশাদয়াৎ পুর্ব্বদিগম্তমিতা তদব- 

স্থিত প্রচ্ছকস্য কলমে বক্তব্যমিত্যর্থঃ । ইতি মিশ্রপ্টীনর- 
হরি বিরচিতৎ দিকৃম্বরবিবরণং ॥ ৭১। 

তিথিম্বরৈবান্তরোদয়স্থ বালাদিশ্বরস্য প্রশ্াৎ ফলং 

দ্শয়গ্গাহ তিথ্যাদাবিতি । তিথ্যাদৌ তিথু[পক্রমে তিথি- 
স্বরাদারভা বালস্বরাদিকো! ঘটীন্বর উদয়ং যাতি। তত্র 
প্রশ্নে সতি ভস্য বালাদিম্বরস্য কল বদামি ॥ ৭২। 

'তছুয় প্রকার ম্থ্পদর্শয়তি ভিথিতুক্তবটী সংখ্যামিতি। 
তিথের্ধাবতী ঘটীদণ্ডরূপ। ভুক্তা ভৎসংখ্যাং যষ্ট্যা সংগুণ্য 
পলময়ীৎ' ্ৃত্বা তত্র খদ্ষবন্ধিম্থতে সপ্তবিৎশত্যধিক শত- 

আয়েণ ভাগে গৃহ্থীতে বললন্ধং তত্তিথিন্বরাবধিকে! ভুক্তত্মরঃ 

শেষে তৎকালসস্তব স্তাৎকালিকম্বরো জ্ঞাতব্যঃ । সএব 

তিথ্িরস্তরোদয়ে। ধঁটীন্বর ইতি জ্ঞাতব্যঃ ভিথিরগ্তরোদয়ে 
বরণস্বরোপক্রদণিক বালাদি ব্যবস্থা । ঘটীম্বরেতু মাত্রা- 
স্বরাৎ বালাদি ব্যবস্েত্যুক্কে ব্যবছিতঃপক্ষঃ নিরিার 
মুপদর্শয়তি ।. ৭৩ ॥ ই 

যহুদিস্ত কৃতঃ প্রশ্নঃ ফলং তন্ত প্রজায়তে । 

যত্র নোদ্দিন্ততে কিঞ্চিৎ তত্র প্রঃ ঃসুভাণ্ততং ॥ ৭৪॥ 

বালোদয়ে যদ! পৃচ্ছা! লাতার্থে লঙ্লাভদা | 

রোগার্থে চিররোগশ্চ গমে হানিঃ ক্ষয়ো রথে ॥ ৭৫ ॥ 
কুমারোদয়বেলায়াং লাভোভবতি পুফলঃ ৷ 

রুজাং নাশে। জয়ে! যুদ্ধে যাত্র। সর্বত্র সিদ্ধিদা ॥ ৭৬ ॥ 

যুবোদয়ে লভেদ্রাঙ্গাং ক্লেশচ্ছেদশ্চ তৎক্ষণাৎ । 

গ্রামে শক্হস্তাচ যাত্রাচ ফলদ] ভবেৎ ॥ ৭৭॥ 

বৃদ্ধোদয়েন লাভঃহ্যাৎ ফ্লেশিনাং ক্লেশবর্ধানং। 

সংগ্রামেভঙ্গমায়াতি যাত্রায়াং ন নিবর্ততে ॥ ৭৮॥ 

মূতোদয়ে যদাদূতঃ পৃছেতি শ্বপ্রয়োজনং | 

তৎসর্বং মৃত্যুদং ছ্ছেয়ং যুদ্ধেমৃত্যুঃ সভঙ্গকঃ ॥ ৭৯ ॥ 

ওজস্বরাঃপুমাংসংম্থ্যঃ স্ত্িয়োযুগ্ধস্বরা মতাঃ | 

স্বস্বস্বরোদয়েজাতে পুসাং স্ত্রীণাং বলং ভবেৎ ॥ ৮০ ॥ 

গর্ভার্থে পুং স্বরে পুত্রঃ কন্য। তু স্ত্রীস্বরোদয়ে । 
যুগে যুগ্মং ক্ষয়ে! নষ্টে মাতৃ তবাষ্চ মংক্রমে ॥ ৮১। 

বছুদদিশ্টেতি। যৎ জনং উদ্দিশ্যু প্রশ্ন স্তন্য কলং 
গ্রজায়তে ফলভানিত্বং ভবতি। তম্না্মা বালাদি স্বর 
বলেনেভ্যর্৫ধঃ॥ ফত্রকিঝ্িম্রাম নোপ্দিশ্যুতে ন গ্রকাশ্যতে 
তত্র প্র রেবশুভমণ্ডতঞ্চ ফলং বক্ষ্যমাণং বক্তব্য এতং 
কলং শ্লোক পঞ্চকেনাহ ॥ ৭৪ ॥ 

বালোদয় ইতি । কুমারোদয়বেলায়ামিতি, যুবোদর 

ইতি, ব্বপুদ্ধাদয় ইতি, মৃতোদর ইতি। অর্থন্তবমীযাং বন্ত 
এবেতি ন ব্যাখ্যা তঃ ॥৭৫1৭৬1৭৭।৭৮1৭৯। বিষমসমভেদে ন 

প্রশ্নান্তরমাহ ওজস্বরাইতি বিষমস্থরাঃ প্রথম ভূৃতীয় পঞ্চমাঃ 

পুমাংসঃ পুকবস্থরাঃ সাঃ যুগ্মন্বরাম্ সমস্বরান্ ইকারৈকারা- 
বানৃস্ত্রিয় ইতি বিছুঃপঞ্ডিতা জানন্তি। স্বস্বরোদয়ে স্ব- 

পক্ষীযস্থরোদয়ে পুমাং স্ত্রীণাঞ্চবলং জায়তে তথ। পুংস্বরে 

বর্তমানে রতাদৌ পুমান্বলবামাধামে ুত্রোৎপত্তিরেব 
সত্রীস্বরে পুন্গেরং । অনাদপিপ্রয়োজন মিত্যুপদর্শয়তি ॥৮* 

গর্ভার্ঘ ইতি । গর্ভবিষয়প্রশ্মে বিষমন্বর়োদয়ে পুক্রোৎ- 
পত্তিঃ সমস্থরোদুয়ে কন্যোংপত্তিঃ যুগ্মবিষমন্বরাবঘট সমস্বর 
নির্ব্য চে প্রক্গে ুগ্মঞ্চতবতি । নফেম্বরাবসানে ক্ষয় 
র্ডলয বিমাশঃ | সং্রধে সবর প্রারস্তে মাত ু র্ভবতি 1৮১ 



ছানাড়ীশ্বরয়ো: পুংসোঃ পুযগাং ম্রীযুগং জিয়োঃ ) 

তয়োস্ত পুংক্রিয়োঃ পুং স্ত্রী যুগ্ং গর্তে কারি ৮২) 

ইতি তাৎকালিক দ্বরচে বতেদ) ). 
জনর্ষে জন্মপাদোজ স্যরেঘোইক্ষর স্বরঠ। 
তেননাড়ীস্বয়োজেরঃ ব্বভাবঃপ্রণিনামিহ ॥ ৮৩॥ 
চপলঃ কাতরোমূর্খ; ্বপণশ্চ জীতেঙ্জরিয়ঃ । 
'আসত্যোবহতাষী চ জাতোবালদ্বরোদয়ে ॥ ৮৪ ॥ 

ব্যবসায়ী কলাতিজঃ স্্রীরতঃ সুভগঃ সদ1। 
দীর্ঘামুর্বিগ্রহী শূরঃ কুমারোদয় সম্ভবঃ ॥ ৮৫ ॥ 
সর্বলক্ষণসম্পূর্ণে রাজাতবতি বিশ্রুতঃ। 

সর্ধকালং জয়ী যুদ্ধে জাতোযুবোদয়েশিগ্ডঃ ॥ ৮৬ ॥ 

জ্লীতিতোধার্শিকঃ কামী বিবেকী স্থিরসাহসঃ। 

ুগ্নগর্ভযোগ্যতায়ামাহ চ্যুাতীশ্বরয়ো রিতি। ছুার্দিবসঃ 
নাঁড়ীঘটী তওয্িরূপিত ব্বরে) দিনত্বর ঘটীম্বরো তয়োঃপুং- 

সোর্বিষমন্থরয়োঃ সতোঃ পু যুখাং পুকষঘয়ং স্ত্িয়ো? 

সমন্বরয়োস্তয়োঃ স্রীমুখং কন্যাদ্বয়ং তয়োঃ পুং জ্িয়ো- 
রেকোবিষমন্থরো দ্বিতীয়; সমস্বরস্তদ| পুং স্ত্রী পুত্রঃ কন্যাচ 

উভ্ভোতবতঃ ইতি যুগ্ন গর্তে যুগ্বগর্ড বিষয় গ্রশ্পে বিনি- 

পিশেৎ বদেং। ইতি মাওবংশ মিশ্র প্রীন়হরি কতে 
তাংকালিক শ্বর বিবরণৎ ॥ ৮২॥ 

জন্বর্থ ইতি। জদ্মর্খে জদ্মনক্ষত্রে যো জদ্মপাদো 
বম্মনক্ষত্রপাদিক। তন্বর্ণে শতপদচক্রোক্ত, নক্ষত্রপাদিক। 

প্রকাশকাক্ষরো যোহক্ষরন্বরে! বর্ণস্বরঃ কেকোহহী ত্যক্ষর 
চতুষউয়ৎ পুনর্ধন্ পাদিক! চতুউয়স্থ তেম প্রথম দ্বিতীয় 
পাদিকয়োঃ: ককার স্তম্থ বর্ণস্বর ওকারঃ তৃতীয়চতুর্থয়ো৷ 

রিকারন্তম্য বর্ণশ্বর একারঃ তৎপাদিক জাতম্থা বর্ণন্বয়ো 
নাড়ীশ্বর ইহষ্লেষঃ।  প্রাণিনাং দ্বভাবঃ হ্কভাবসিদ্ধ 
ইত্যর্থঃ। নাড়ীস্থর প্রয়োজমৎ জঙ্মন্ুপদর্শনাহ ॥ ৮৩ ॥. 

চপল ই়্ি।. তিথিন্বরবিশিষ্ট স্তান্তরোদয়ে শ্বরে বা 
 বিশিউ নাড়ীগ্থরাবধিক বালাদিম্বর ব্যবস্থায়াৎ বক্ষ্যমাণ 
ক্লক পঞ্চকেন 'ফলং ব্যক্তার্থ মেব কথিত মস্তি ইতি 

ঝ্াখ্যাততং। ইতি তাৎকালিক স্বরচক্রেজাতস্ত শুভা- 
. নির্ণযত॥ ৮৪0৮88৮৬৮10 ৮৮৪ 

হাসা 

সত্যবাদী সদাচারঃ পুজান্হল়াদফোকয) ॥ ৮৭1 
ক্লেশী সমৎসর/কুরো নিষ্কামো বিকযেজির$.। 

র্বকারযালসৌছুষ্টো জায় মৃত্েদযে, | ₹৮ |. 

ইতি তাৎকাণিক শ্বরচক্রে জাতন্ত গুভাণুত নির্ণযঃ॥ 

ককারাদি দকারাস্তাঃ পঞ্চ সত ৃ 

বলিনঃ স্যুঃদিতেপক্ষে শেষঃসর্ষে লিতেতরে ॥ ৮৯1. 

একস্বরঃ পৃথগ, বর্ণঃ পক্ষয়োরুভয়োরপি ৷. 
তত্র পক্ষবলং গ্রাহং গুরু কৃষ্ণ বিভেদতঃ 6 ৯* ॥ .. 

একপক্গাক্ষরশ্চৈকশ্বরাশ্চেদ্যোধয়োদ্বয়োঃ | 

গুরে গৌয়োইপরেরফে। যুদ্ধে জয়তি নিপ্চিতং ॥ ৯১ & 
একন্বরাক্ষরৌ গৌরোৌ কৃষৌ বা স্বতটো যদি। 
্বরাঃসন্ধ্যক্ষরোদীর্ঘে ভবেক্দ,রাক্ষরোজর়ী ॥ ৪২ ॥ 

অথ যোধয়ে! এু্ঁদ্ধে কো বিজয়ীম্াদিভি বিচারমাছ 
ককারাদি দকারাস্ত। বর্ণান্তথা পঞ্চহুন্বস্বরাঃ কখগধ চছ. 

জঝ টঠড্ড তখদ অইউ এও এতে সিতে শুক্রপক্ষে 
বলিনঃস্থাঃ। শেষাবর্ণাঃ ধন পফবভমযরলবশ 
যসহু আঈ উড এ ও এতেলর্ে সিতেতরে ₹্পক্ষে 
বলবস্তঃ ॥ ৮৯ 

একম্বর ইতি । যত্রোভয়োঃশ্বর একঃ পৃথব্য পক্ষয়ো£ 

শুক্েকুফপক্ষয়োর্র্ণ; মামাদো ভবতি তত্র পক্ষবলৎ গ্রীঙ্থং 
শুরুকফ বিভেদতঃ খা কার্খম,কধরমুকয়ো রেকোৎকারো 

বর্ঘন্বরঃ। 'ককারঃ শুর্ুপক্ষে বকারঃ কফপন্গে স্তীতি 

তত্র পক্ষে তো প্রত্যেকং জিন শুক্ুফুষ। পক্ষে 

ভেদাদিতি ॥ ৯০ ॥ 

্বরৈক্যে বয়ো রি  অক্রাহছ এক 
পক্ষাক্ষর ইতি । ঘ্বয়োর্ধোধয়ো রেক পক্ষাঙ্ষরয়ে! 
নামাদি বর্ণন্থর একম্চে তদা শু্লপক্ষে গোর গেধরবণ? 
অপরে কৃষঃপক্ষে কৃফাঃ, শ্যামবণো মিশ্চিতং জয়তি 

যথা কার্ম, কো গৌঁরবরণঘরমুকঃ।  সিতেতরঃ শ্যাম" 
বণঃ স্বরশ্চোভয়ো রেকোইকারঃ পক্ৈকষ্ঠ তত্র কাম, ক 
গৌরত্েন শুক্ুপক্ষে জয়ী তদিতরঃ স্টামরর্বাৎক₹ফাপক্ে 
জয়ীতি ॥ ৯১॥ ৯২॥ 
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৯7017. 
জঙ্ম_ | হানি | মহা 

পৃর্নাতিধীনাং । 

শমী দশমী | পুণিশ 

ও | দ ল 
চ বর ্ 

টাঁচানা হিরা ররর 
| জন্ম )হানি | মৃত্যু. 

প্রমাণনামবর্ণৈকাং যুদ্ধকারকয়োর্যদি। 

তত্র যুদ্ধে বলং জ্ঞেয়া যায়িন্থায়িবিভেদড়ঃ 
,যোধয়োঃ সর্বডেদৈকাং স্বরে মুনি কুমারকে । 
ষায়ী স্থায়ী তথ স্থায়ী বালবত্ধান্তিদন্বরে ॥ ৯২॥ 

নরপতিজয়াচার্ধযস্বরোদয়ঃ। 

আস্ভতিখো ভ্রয়োবর্ণা দে! ঘোঁ চ শেয়োর্যতোঁ। 
এবং তিথিতরয়ে জ্ঞেয়1 বর্ণসৎখ্যা তিথি্বারে ॥ ৯৪ ॥ 

বর্ণতিত্যাদিতিথ্যাখ্যা জন্মহা ির্মৃতিন্তথা। 
জীজন্মনি কড়াছানে মতে] মৃতর্ন সংশয়? ॥ ৯৫ ॥ 

ইতি স্বরপ্রকারবিশেষনিরয়ঃ | 

যদুকং যাঁষলে তন্ত্ে জ্ঞাতং গুক গ্রনাদতঃ। 

স্বরাঙ্গিনকফলং বক্ষে] পুংসাং কর্ম প্রকাশক ম.॥ ১৪ 
যোগপিও্ষরাশ্ঠাখ্যজীবখেটাক্ষরস্বরান্। , 
উৎপান্ত নামজাংশ্চা্চৌ মাত্রান্তাৰ্ ্থাপয়েৎ ক্রমাৎ॥২। 

পপ 

গ্রমাণেতি প্রমাণহ্স্বাদিনামআখ্যা বর্ণে গৌরাদিন্তেষা- 
মৈকাং সমতা যতি যোধয়োর্ভবতি তত্র যায়ী স্থায়ী বিভেদতো। 
যুদ্ধে বলং ন্সেয়ং। এতদেব ব্যক্তীকৃতায বাবস্থাপন্মতি যোধয়োঃ 

সর্ধভেদেন প্রমাণাদিন1 পুর্বশ্লোককখিতেনেকসমতারাং যুমি 

কুমারকে চ স্বরে উদ্দিতে সতি প্রথমাদোভ্যোজয়ী জয়বান্ 
তথ| তেনৈব প্রকারেণ বালে বৃদ্ধে অস্তিমে মৃতে চ স্বরে স্থায়ী 
প্রতিবাদী জয়ী ভবতীত্যর্থঃ। বারতিথিত্তয়োপন্থিতে মপ্তাক্ষর- 

ভেদেন তিথিধু প্রত্যেকং ফলং দর্শয়তি ॥ ৯৩॥ 
আদ্যতিথাবিতি। প্রতিপত্ষষ্টোকাদশীনামুপরি অক ছড় 

ধতব্তি সপ্তাক্ষরাণি সম্তি €তষাং তা এব ভিথয়ে। বাল- 

স্থাস্বাদ্যতিথিঃ প্রতিপদন্ত্রয়োবর্ণাঃ অকারককারছকারাঃ এবং 

খেষয়োঃ ষষ্টেকাদস্থো ত্বো বর্থে। সতৌ ততঃ যষ্ঠ্যা উকার- 
ধকারৌ একাদশ্তা ভকারবকারৌ এবং তিথিস্বরে যে বর্ণনংখ্য 
জয়া; ॥ ৯৪ ॥ 

বর্ণতিথ্যার্দীতি। এবং যস্তাস্তিথে ধে বর্ণস্তস্ত সা! তিথির্ভবতি 
তদাদানু ক্রমেণ তিথিত্রয়ন্ত জন্মহানিস্তথ! মৃতিরিতি নামত্রয়ং তথ! 

ককারশ্থ প্রতিপজ্জন্মনায়ী যী হানির্নান়ী একাদশী মুতিনামিকা। 

অত্র প্রতোকং ফলমাহ প্রীলদ্মনীত্যাদি॥ ৯৫। 

ইতি স্বরপ্রকারবিশেষনির্ণয়ঃ | 

অন্মিন দিনে পুরুষস্ত কিং ফলং স্যার্দিতি শ্বরভেদেন বিচারয়- 

ল্লাহ। যহুক্তয়িতি। তদহং দিনশ্বরাদকারাদিশ্বরাৎ মাত্রাদিনাষ- 

কাত দিনফলং বক্ষ্যে। কীদৃশং পুংসামিত্যুপলক্ষণমন্যেযামপি। 

যদ্যামলে ত্রদ্মযামলাদৌ চক্রে গুকুপ্রলাদতো গুরূপদেশাদ্ 
জ্ঞাতম্ ॥ ১ ॥ 



 মরপতিজয়াচার্য্যম্বরোদয়ঃ। 

তম্যাধস্ত;জিখেচাফৌ। ধাদশাবদাদিকালজান্। 
্বভোগেন সমায়ুক্তান্ ভোগশ্চৈকাদশাংশকঃ ॥ ৩ ॥ 

যথোত্তরবলা এতে যোগান্ত। নামজাঃ ম্বরাঃ। 

কালোদয়াঃ হ্বরাশ্চাপি জ্ঞারডব্যাঃ ম্বরবেদিভিঃ ॥ ৪1 
অকারাছিম্বরাধস্তাৎ নংখ্যাং বেদগ্রমাণিকাম.। 

বিনস্য ক্রমধোগ্গেন তে চ বিংশোপকা মতাঃ ॥.& ॥ 
ধোগাদ্ছাদশবর্ধে স্থারবন্থাঃ পিগতোহব্দিকে। 

ভম্বরাদয়নে জ্ঞেয়। রাশিস্যরাদৃতুদ্যরে । 
0, পপ, শপ 

প্রকারমুপদর্শয়ন্লাহ । যোগেতি । যোগম্বরপিস্বরনক্ষত্রপ্ব র- 

রাশিশ্বরঞ্রীবন্থরগ্রহস্বরবর্ণস্বরাদয়ে! মাত্রান্ তান্ মাত্রান্বরান্তরে- 

ইন্তৌ স্বরান্ নামঙ্গ উৎপাদ্য স্থাপয়ে তির্য্যক্ পংক্তিক্রমে 

লিখেহ।। ২॥ 

তস্তেতি । তশ্ত যোগ ম্বরাদিরধস্তাৎ দ্বাদশাবাদিকালজান্ 

্বাদশাবদা যেন খতুমানপক্ষদিনঘটাপস্তবান্ অক্টো স্বরান আদৌ 

লিখেৎ কথস্তূতান্ শ্বতোগেন সমাযুক্কাদ সলক্রমেণান্তরোদয়- 

মানেন বিশিষাসহিতান্ ভোগমানমাহ ভোগশ্চৈকাদশাংশত 

ইতি । স্ুলমানপ্রত্যেকমেকাদশেন যো৷ ভাগঃ প্রাপ্যতে বর্ষা" 

দিকো যন্মিন্ যঃ ঘ ভোগে! ভুক্িরিতার্থ; । যথা স্বাদশবার্ধিকে 

বর্মমেকং মাসোদিনদ্বয়ং লোকাদ্ধি নাড়িক! অষ্টত্রিংশৎ পলানি 

চেত্যাদি । ১।১/২৪৩৩৮। থাষ্টানাং কালজানামিতি তত্রৈব 

যোগস্বরাদিকাণ্টম্বরাণাং স্বরাধিকন্মরেষু বালাদিব্যবস্থা। || ৩ ॥ 

যথোত্তর ইতি । স্বরবেদিভিরিতি শ্বর! যথোত্তরবল! জ্ঞাতব্যাঃ 

কে তে যোগাদিক1 মাত্রাস্তা অষ্টো নাম! নামত উৎপাদিতাঃ। 

তথা তেনৈব প্রকারেণ কালোদয়াশ্চাপি দ্বাদশাব্দিক ঘটা- 

পর্যান্তাঃ সময়োদিতাঁঃ যথোন্তরবলা জ্ঞাতব্যাঃ যখাযোগন্বরাৎ 

পিওুম্বরোঁবলী পিওন্বরায়ক্ষত্রশ্বরো বলী ক্রমেণাগ্রতোহপি 

তথা দ্বাদশাবিকস্থরাপ্বার্ধিকং বার্ধিকাদয়নস্বর এবং ক্রমেপাগ্রতো: 

ইপি জ্ঞাতবামিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ - 

অকারাদীতি। অকারাদিক্রমাৎ অ ইউ এ ও এবং ক্রমেণ 
লিথিত্বা তদধস্তাৎ বেদাশ্ত্বারস্তত্প্রমাণিকাশ্চতুশ্চতুঃসংখ্যা 

বিরস্ত স্বরতৈঃ বিংশোপকান্তে চ মতাঃ শ্বীরূতা ইত্যর্থঃ। প্রয়ো- 

জনন্বস্তাষ্টন্বরেষু প্রত্যেকমতএব চভুঃসংখ্যা বিন্যাসঃ গুভাণ্ডভ- 

কোচি্বয্ধে বিধান্তত ইতি পূর্ষগ্রতিজ্ঞাতানাং নামজাষ্্বরাগাং 

দ্বাদশাবকালজাশ্চ বালাদ্যবস্থাং চয়ন কুতঃ কুত্র সা চিন্ত- 

নীয়েতার্থঃ ॥৫॥ 

২৩ 

জীবাম্মাসম্বরেইবন্থ! গ্রন্থাৎ পঞ্ষম্থরে তথা। 

বণাচ্দিনম্থরে জ্ঞেয়! মাত্রা ্বরাদ ঘটীস্বরে ॥ ৬। 
দ্বাদশাবাদিকঃ কালে! বশ্চাকারাদিকম্বরে । 

স্থিতস্তত্র শুভে| নস্যাৎ পঞ্চাবস্থা শতোখপি চ॥ ৭॥ 

থরে ব্ধান্তিমোঁ দৃ্টো বালপুর্বদলম্তখা। 
শেষং সার্থৰয়ং ভব্যমিতি জ্ঞেরং শুভাশুভম.॥৮। 

স্বাদশাব্দাদিক! বে চ স্বান্তরোদয়সংসুতাঃ । 

যোগাদিতি । যোগাৎ যোগস্বরাদবধিভূতাৎ দ্বাদশবপে- 

ইবস্থা বালাদাবস্থাঃ স্থযুঃ অয়মর্থঃ দ্বাদশবার্ধিকখবরে যঃ স্বরো- 

ইকারাদিষু চ উদ্দিতঃ স যোগন্বরং বালমধিক্ৃত্য বালঃ কুমারে|- 
যুবানৃদ্ধে। সৃত ইতি স্থলে বিশিষ্যান্তরোদয়ে স্প্রে ব্যবস্থাপনীত্ 

ইতি। এবমগ্রেংপি সপ্রীবস্থাঃ কথিতাঃ স্বরে বালাদরে! নো- 
দ্ধব্যাঃ। তদ্যথাপিগ্ডতঃ পিওম্বরাদাদিকে বার্ধিকশ্বরে ভস্বরা- 

রক্ষতদ্বরাদয়নে মকরকল়টাদিরাশিষটকন্ধয়ে রাশিত্বরাৎ ধ- 
স্বরে জীবস্বরাম্মাসম্বরে অবস্থা! ব্যলাদাবস্থ! গ্রহাৎ গ্রহস্বরাং 

পঞ্চস্বরে বর্ণাৎ বর্ণন্বরাৎ তিথিস্বরে মাত্রাস্বরাৎ ঘটাস্বরে বালাধা- 
বস্থা। চিন্তনীয়েতি ॥৩৬| 

দ্বাদশান্দিক ইতি । অকারাদিশ্বর়ে অ ইউ এ ও এবং স্বরূপে 

দ্বাশাবাদিকঃ কালঃ সময়ঃ স্থিতঃ ন যদি পঞ্চাবস্থা শুভঃ হ্যাৎ 

পঞ্চ বন্থান্থ অকারাদিক্রমস্থিতান্র অশুভদে| নিষিদ্কফলদে! অস্ত, 

রোদয়ক্রমেণ ন স্যাৎ' তদ! ফলং বাচ্যং পরিশেষক্রমেপেতাতি- 

প্রায়ঃ যথ। যে বালাদিকস্বরাঃ অস্তরোয়গভান্তেযামধঃস্থরাশি- 

পতিরগুভঃ শুতশ্চ তছ্পরিস্থিতশ্বরেধু রিংশোপকান্ পরিকনা 

গুভাণ্ততকো টিহবয়াঙ্কমালিথ্য স্বপ্নন্ত বহুষু পাতনাৎ পরিশিষ্টেন 

যদি শুভগ্রহরাশিস্তদা গুভমন্যথা অণুভং সামানাতে। জ্ঞানো 

বিংশত্যেত্যাদ্দি অকারেণ বর্তমানশ্বরং নিরূপ্য তদবস্থগ্রহবখেন 

ফলং বাচাং। যদি পরিশেষে গুড়গ্রহকোটিঃ বিংশতেত্যার্দিন। 

গুভকোটিন্তদা মিশ্রফলং বাচ্যং লাভালাভো চ। ধাতুমূলজীবা- 

ধিপগ্রহবশেন তত্বদ্দ ব্যান্বামিহ পরিপাটা চিন্তনীয়! ইতি ॥।৭। 

প্রাগুক্কদ্দিনফলত্তানার্থং বালাদিষ্, বাবস্থামাহ। স্বরাবিতি। 

ৃদধাস্তিমৌ বৃদ্ধস্বরমূতদ্বরৌ ছৃষ্টৌ নিবিদ্ধফলদৌ তথ! বালপুর্কে 

দলং বালন্বরপ্রথমার্ধং তথ। ছুষ্টমিত্যর্থ; 1 শেষং সার্ধিদ্বয়ং বালো- 

স্তরার্দসহিতকুমারযুবানাবিতি ভদ্রমিত্যনেন প্রকারেণ শুভা- 

গশুঁভং জ্েয়ম্ ॥৮| 

দ্বাদশেতি। শুভঃ স্তাত য্ব। পঞ্চাবস্থ। স্বাস্তরোনয়বর্ষম। স* 



৪8 

তে গুভা একতঃ স্থাপ্যা অগুতাশ্চান্যতঃ পৃথক ॥॥ ৯। 

শুভাশুভম্বরূপন্য রাশিযুগ্রম্থা মধ্যতঃ ৷ 
একল্মাৎ পাতিতে শেষে জয়ং তঙ্গিনজং কলম. 

বিংশত্যা ভাড়িতে শেষে চতুঃবট্যা বিদ্বাজিতে । 
লব্ধ! বিংশোপকাল্তত্র গুতাশুতগ্রকারকাঃ ৷ 

যোগে ম্বকর্মডঃ পিণ্ডে শরীরান্তে দুদ্জ্নাৎ ৷ 

রাশ স্বকুলতো! জীবে স্ববিত্তাদ গরছকো৷ রিপোঃ। 
বর্ণে স্বম্বামিতে। জ্ঞেয়ং মাত্রীয়াং আীজনাং ফলম_1১০। 

এবং জ্ঞাত্বা বদেছিতান্ ওভাগওভফলৎ দিনে ॥ ১১। 

ইতি দিনফলম্রচক্রম. | 

গুস্াদৃণুস্কতরং সারমপ্রকাশ্ঠং প্রকাশিতম.। 

ইদং স্বরোদয়ং জ্ঞানৎ জ্ঞানিনাং মন্তকে মলি ১২॥ 

স্থ'লাৎ সুক্্ষতরং জ্ঞানং স্ববোধং সভ্যপ্রতায়ম.। 

আশ্চর্মং নান্তিকে লোকে আধারং সাস্তিকে জনে ।১৩। 

দুকে চ ছুর্জনে ক্ষুদ্রেইসত্যে গুকতণ্পগে ॥ 
হীনসত্বে দুরাচারে স্বরজ্ঞানং ন দাপয়েৎ ॥ ১৪ ॥ 

পা থজ্ ০০ পদ 

দিননাড়ীপলরূপীন্্র ন শুভঃ স্াৎ তদা শুভে। ন স্তাৎ্যদ্ধা 

পঞ্চাবস্থ। শুভঃ পঞ্চাবস্থান অগ্ডভঃ গুভ গ্রহে! ন গুভোহগুতগ্রহছঃ 

স্তাৎ। পতিতন্তেদম্ ॥৯। 

বালকুমারাদিবাবস্থামুৎখপাদ্য যথাযথং কর্ণি 

দিনফলে চ ব্যবহর্তব্যমিতি ॥১৭॥ 

এবমিতি । এবমনেন প্রকারেণ বিদ্বান পর্ডিতে| জ্ঞাস্ব। 

শুভাশুভং শুভমণ্ডতম্বা ফলং বদেৎ। কথিতম্বরনির্ণয়ন্য সফলাদি- 

যস্তে! পাদেয়তামুপদর্ণয়তি ॥১১॥ 

গুহাদ্গুহৃতরমিতি ৷ গুহ্যাদ্গোপনীয়ং সারং শ্রেষ্টমিদং 
থরোদয়জ্ঞানং মম প্রকাশিতং কীদৃশং ভানিনাং মন্তকে উপরি- 
শ্থিতং সর্বজ্ঞানাধিকমিত্যর্থঃ ॥১২। 

স্বলাদিতি। স্থ'লাৎ সুক্মতরং সবোধং সত্যপ্রত্যয়কারকং 
যথার্থং সর্ধলোকানাং প্রকাশকং দীপইব দীপকং। নাস্তিকে 
মিথ্যাবাদদিনি আশ্চর্ধ্যং বিশ্ময়নকং জান্তিকে আধারাধিকরণং 

জ্ঞানং ॥১৩। পু 

ছৃষ্ট ইত্যাদি ।, বিশেষেণ পুনর্ন দীয়তে তেন প্রকাশ্যত 
ইত্য্থঃ। গুরুতল্লগে গর্বঙগলাগামিনি ॥১৪। 

ক গা কি 

নরপতিজয়াচার্ধ্যস্বরোদয়ঃ। 

শান্তে শুদ্ধ সদাচারে গুকডক্তৈকমানয়ে। 
দঢ়চিত্তে কত চ দেয়মেডৎ স্বর়োদয়ম. ১৫ 8 

ইতি নরপ্িজয়াচার্য)ন্যরোদয়ে 
বিংশতিস্থরবিবরণয. ৷. 

অথান্যং সংপ্রবক্ষ্যামি শরীরিম্থং স্বরোদয়ম. ৷ 

হুংসচায়ম্বরূপেণ যেন জানস্তি কালজম. ॥ ৬ ॥ 

কুগুলিনী মহাশক্তি নাতিস্থাংহিন্করূপিণী । 
ততোদশোর্ধগানাভ্যো দশ চাধোগতান্ততঃ ৷ 
দ্বে্বে তির্যগ্গতে নাড্যেখ চতুর্বৎশতিসংখ্যয়া ॥২ / 
কুগুলিন্যাং মহাশক্তোঁ মুলমার্গ। তবস্তামী। 
তাত্যঃ সুশ্থমন্তধ! নাড্যঃ শরীরসঢাতিপোষকাঃ ॥ ৩ ॥ 

শডানি সগুজায়ন্তে সপ্তোন্তরাণি সংখ্যয়া। 

প্রধানাদশনাডান্ত দশ বাুপ্রবাছিকাঃ ॥ ৪॥ 

মামানি নাড়িকানা্ বাহুনাঞ্চ বদাম্যহম,। 
ইড়া পিক্গল! সুযুন্ব! চ গান্ধারী হুল্তিজিহ্বিক! 

পৃ! বশোই্লমুষা চ কুন্ঃ শঙ্তিনিকা তথা ॥ ৫ ॥ 

প্রাণোঘপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ। 
নাগঃ কুর্্ঃ ককশ্চৈৰ দেবদতো! ধনগ্ীয়ঃ ॥ ৬ ॥ 

ই পসী ্  ০ 

শান্ত ইতি। ম্বরোদয়ঃ শান্ত ইত্যাদি বিশেষণেতি 

পুনর্দেয়ঃ ॥১৫। | 

ইতি ফলিতজ্যোতিষে নরছরিক্কতায়াং স্বরোদয়- 

টীকায়াং পঞ্চস্বরবিবরণম.। 

শপ ০০০ 

অথ শারীরম্বরবশেন সাময়িকং অয়াদিফলমন্তচ্চোপদশয় 

নাহ। অথেতি। অথানস্তরমন্তচ্চ শরীরস্বং স্বরোদয়ং বক্ষ্যা 
শরীরস্থং শরীরসঞ্চারিণং যেন স্বরূপেণ কালজং জ্ঞানত্বং হংও 

স্বরূপত্বং তন্তাগ্রে বক্ষাতে ॥১॥ 

কুগুলিনীতি । কুগুলিনী নায় কুগুলবন্মগুলাকারা অহি 

স্বরূপিণী তন্বতী অন্তীত্যধ্যাহার্যাম। তত ইতি। কুণডলিনীতঃ 
দশনাগ্য উদ্দরগতা অধোগতাশ্চ এব দশ সন্তি দ্বে স্বে নাডো 

তির্যযগগতে তেন চতুর্বিংশতিসংখ্যায়। নড্যো ভবস্তি ॥২। 
কুওলিন্যামিতি। তত্র শক্তৌ মুলমার্গীঃ প্রয়াণপন্থানে। 

ৎদী ভবস্তি। তাত্যশ্চতুর্কিংশতিনাড়ীভ্যঃ সপ্তাধিকানি স 



মরপতিজয়াচার্্যস্বরোদয়ং | 

' গ্রকডটো বাযুমধারো লক্ষতে দেহমধ্যতঃ | 
ইড়াপিঙ্গলা! সুযুদ্ধাতি নাড়ীভি স্তিস্ভি বুঁধৈঠ ॥ ৭ | 

ইড়ানাড্যাং স্থিতশ্চন্দ্রঃ পিঙ্গলা ভানুবাহিনী। 
সুযুঘ! শস্তুরপা চ শস্তুর্ৃসস্বরূপকঃ | ৮ 

হুংকরো নির্গমে প্রোক্তঃ সকারোহস্তঃপ্রবেশনে । 

হকারঃ শল্তুরূপী স্যাৎ সকারঃ শক্তিকচ্যতে ॥ ৯। 

শক্তিরপস্থিতশ্চন্ড্রো বামনাড়ী প্রবাহছকঃ। 

দক্ষনাড়ীপ্রবাহস্ত শঙ্গু্ূপী দিবাকর? ॥॥ ১০ ॥ 

একৈকম্য কলাঃ পঞ্চ ভ্রমেণৈবোদয়স্তি ভাঃ। 
পৃথিব্যাপস্তথ! তেজে। বাসুরাকাশমেৰ চ॥ ১১॥ 

মধ্যে পৃথ্থী ত্বধশ্চাপ উর্দো বহুতি চানলঃ ॥ 
ভির্য্যগ, বাধুপ্রবাহণ্চ নভে! বহুতি সংক্রমে ।॥। ১২ ॥ 

পৃথিব্যা্দিপঞ্চতত্বস্য একৈকঘটিকোদয়ঃ 

অছোরাত্রসা মধ্যে স্াস্তেন ঘবাদশসংক্রমী ॥ ১৩॥ 

পেপসি - 

শতানি নাড়্যে। জাযস্তে তত্র সকলনাড়ীষু দশনাড্যঃ প্রধানাঃ 
তাস্ত দশবায়ুপ্রবাহকাঃ বাযুসঞ্চারহেতবঃ ইতরপ্রধানদশ- 
নাড়ীনাং বাতানাঞ্চ নামানি ইড়াপিঙ্গলেত্যার্দীনি বায়বশ্চ 

প্রাপাদিনামানঃ ॥৩।3)৫।৬। 

প্রকট ইতি। দেহমধ্যতঃ শরীরমধ্যে প্রকটাবাকো বায়ু 

সঞ্চার ইতি। ইড়াপিঙ্গলাস্থযুস্নাভিস্তিস্থভির্নাড়ীভি বরং ধৈলক্ষ্যাতে 
ইড়াপিঙ্গলাস্থানং তদধিস্থিতবাযুন] চ ফলং ব্যনক্তি। ইড়ানাড়ী 

ৰামনাসাপুটস্থা! তত্র চন্দ্রে। বর্ততে। পিঙ্গলা দক্ষিণনাসাপুটস্থ! 

সা হুরধ্যবাহিনী সথষ্া দেহমধ্যস্থা ব্রচ্মরন্ধ,গামিনী শডভুরূপেণান্তি 
হংসস্বরূপকঃ শল্তুঃ। হংসম্বরূপমাহ হকার ইতি শ্লোকদ্বয়ং 
ব্যক্তার্থমেব ॥৭1৮1৯0১০। ৃ 

এটককম্তেতি। একৈকম্ত পঞ্চকলাদণ্ডাঃ প্রত্যেকং ক্রমে- 
গৈব উদয়স্তি তাঃ কলাঃ পৃথিব্যাদিপঞ্চতৃতাত্মিকাঃ ॥১১। 

মধ্য ইতি। মধ্যে নাসাপুটস্ত মধ্যে পৃথিবী অধশ্চাপ উর্দে- 
২নলস্তেজো বায়ুন্তিধ্যগ্ নত আকাশং সংক্রমে নাড্যন্ববগমন- 
সময়ে বসতীতি ॥১২। 

পৃথিব্যাদীতি। একৈকতত্বস্ত পৃথিব্াা এবৈকৈকদণ্ডো- 
দঃ ষষ্টিদগাত্বকমহোরাত্রং তেন তত্র পঞ্চদণুক্রমেপৈবং দ্বাদশ- 
ক্রমাঃ সঞ্চার তবস্তি ॥১৩॥ 

ঠি 

২? 

আদে চন্দ্রঃ সিতে পক্ষে ভাক্ষরস্ত সিতেতরে। 

প্রতিপদাদিতোই্হানি ত্রীণি কতা সমুস্থাতি ॥ ১৪ ।। 

চক্দ্রোদয়ে যদ] সুর্যযশ্চন্দ্রঃ হুর্স্যোদয়ে যদা। 

অশুভং হানিকদ্বেগঃ শুভঃ সর্ব নিজোদয়ে ॥ 5৫ ॥ 

. শশাঙ্কৎ চারয়েদ্রাত্রের দিবাচার্স্যো দিবাকর । 
ইত্যভ্যাসরতে। নিত্যং স যোগী নাত্র, সংশয়ঃ॥॥ ১৬। 

যাত্রাদানে বিবাছে চ বস্ত্ালঙ্কারভূষণে। 

শুভকর্্মণি সন্ধোঁ চ প্রবেশে চ শলী শুভঃ।॥ ১৭ ॥ 

বিগ্রহদ্যুতযুন্ধেযু ্নানভোজনমৈথনে । 
ব্যবহারে ভয়ে ভঙ্গে ভানুনাড়ী প্রশস্যতে ॥ ১৮ ॥ 

ছোমশ্চ শান্তিকশ্চৈব দিব্যোষধিরসায়নম্। 
বিদ্যারস্তৎ স্থিরং কার্ঠ্যং কর্তব্যঞ্চ নিশাকরে ॥ ১৯॥ 

দুরযুদ্ধে জয়ী চত্দ্রঃ সমাসম্ে দিবাকর । 

বহন্নাড়ীপদে চৈব বাজ ভবতি সিদ্ধিদা ।॥ ২০ ॥। 
ক চস শি রব 

আদাবিতি। চন্দ্রো বামনাসাপুটবাধ়ুঃ প্রতিপদাদীনি ত্রাণি 

দিনানি কতা আদৌ বহতি ততো দিনত্রয়ে হুধ্যঃ ততে] দিন: 
্রয়ে চন্ত্রঃ সিতপক্ষে শুর্ুপক্ষে তু পুনর্ভাস্করঃ । সিতেতরে কৃষ্ট- 

পক্ষে এবমেব বহতীতি ॥১৪॥ 
চক্দরোদয় ইতি। যন্ত পুরুষস্ত চক্দরোদয়ে বামনাড়ুযদয়সময়ে 

যদ1 নুর্ধ্যো দক্ষিণবাযুর্বহতি এবং স্যধ্যোদয়ে দক্ষিণনাড়্াদয় 

সময়ে চন্দ্র! বামবাুর্বহতি তদা তশ্তাশুভমকল্যাণং হানিহীনহং 

উদ্বেগং উপতাপং ভবতি। নিজোদয়সময়ে চন্দ্রঃ হুধ্যো বা বহতি 

শুভং বহতি ॥ ১৫ ॥ 

শশান্কমিতি । শশাঙ্কং বামস্বরং রাত্রৌ চারয়েৎ বাহয়ে 

দিবাকরে। দক্ষিণবায়ু দিবসে চাধ্যঃ সঞ্চারণীয়ঃ। নিত্যমিভি' 

প্রকারেণ যোহভ্যাসরতঃ স যোগী অত্র সংশয়ে৷ ন কর্তবাঃ ॥১৬। 

বামস্বরপ্রাশস্ত্যং কখয়তি । যাত্রেতি। যাত্রীয়াং দানে চ 

বিবাহে চ বন্ত্রাদিধারণে প্রবেশে গুভকর্মীণি চ সন্ধৌ মিলনে চ 

সথ্যে শশী বামদ্বরঃ শুভ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ 

বিগ্রহ ইতি। বিগ্রহে কলহে ভানুনাড়ী, দক্ষিণবায়ুসহিত- 

নাড়ী প্রশস্ততে ॥ ১৮ ॥ 

হোম ইতি । নিশাকরে রানী বহতি সতি হোমাদি 

সর্বকর্শকর্তব্য মিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ 

দুরযুদ্ধ ইতি ।. দুরযুদ্ধে দুরপ্রদেশযুদ্ধে ৰাণক্ষেপণা দিনির্বাো 



2 রে 

পৃথীজলে শুভে তত্ত্বে তেকজ্জোমিশ্ফলোদয়ম.। 

হানিমৃহুকরোঁ পুৎসাৎ ন শুতে ব্যোমমাকতে 0২১ 
নোধদ্বয়কুতে প্রশ্নে পুর্ণে চ গ্রথমোজয়ী । 

রিক্তসংস্থে দ্বিতীয়ন্ত জয়ী ভবতি নান্যথা ॥ ২২ ॥ 

মুদ্ধকালে যদ চত্দ্রঃ স্থায়ী জয়তি নিশ্চিতম্ 

যদণ কুর্ন্যপ্রবাহস্ত ধায়ী বিজয়তে তদা ॥ ২৩॥। 

পার্থিবে সক্ষতং যুদ্ধং সন্গিত্ববতি বাকণে। 

বিজয়ে! বহ্িতত্বেন বায়ে? ভক্গৌমৃতিরে্নভে ॥ ২৪ ॥ 

পূর্ণনাড়ীগতং পৃষ্ঠে শুন্যমঙ্গং ততঃ 
শানে কঃ শক্রর্জ্িয়তে নাত্র সংশয়ঃ॥॥ ২৫ 0) 

পন পপ পাশ পপ পাও ও 

১প্রোবামঃ স্বরঃ প্রশত্তঃ সমাসন্নে খয্গাদিসাধ্যে দিবাকরে। 

দ্গিণঃ স্বরঃ প্রশস্তঃ কেচিভ, দূরযুদ্ধে বহুকালং ব্যাপিনি ঘুদ্ধে 

চস্্রঃ স্বরঃ সমাসন্নে স্বল্পে সময়ব্যাপ্যে সুর্যযস্বরঃ গ্রশস্ত ইতি 

ব্যাখ্যানং কুর্ধন্তীতি যাত্রা চ বহগ্নাড়ীপদে বহৃস্তী যা নাড়ী বামা 

দক্ষিণ! বা! তত্তৎপদে আদৌ দীয়মানে সিদ্ধিদ] ভবস্তি । তত্রাপি 

স্বর আরুষামাণঃ কর্তব্যঃ বামে দক্ষিণে বা পঞ্চদণ্ডাত্মকপৃথি- 

ব্যাদিপঞ্চতবন্ত বহতঃ প্রত্যেকং ফলমুপদর্শয়তি ॥ ২০ ॥ 

পৃর্থীতি ৷ পৃথিবীঞ্জলে তন্বে শুভে পৃথিব্যাজলে চ বহুতি 

শুভফলং তেজোমিশ্রফলোদয়ং প্রথমার্ধে .শুভং দ্বিতীয়ার্দে 

অশ্ুমিতি অপরৌ হানিমৃত্যুকরৌ বাযাকাশোৌ প্রত্যেকং ক্রমাদ্- 
তবতঃ ॥২১ ॥ 

যোপদ্বয় ইত্তি। যোধদ্বয়েন সমকালং প্রশ্নেকতেইহং' জয়ী 

্তাদেবং রূপে ষঃ প্রথমং প্রশ্নকর্তী পূর্ণনাড়ীগতো৷ ভবতি তদ। 

জয়ী অন্যো যোধদ্বয়বিষয়কপ্রশ্নকৎ তত্র পৃণনাড়ীস্থো যস্ত নাম 

প্রথনং গৃহাতি স জয়ী শুন্নাড়ীস্থো যন্ত নায় পশ্চাদ্গৃহাতি 

স জয়ী ভবতাত্র নানাথ! জ্ঞাতবামিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ 

যুদ্ধকাল ইতি । যদ! যুদ্ধকালে চন্দ্রোবহৃতি তদা নিশ্চিতং 

স্তারী জরী তথাচ স্থায়িন। চন্ত্রবাযুগ্রবাহেন যুদ্ধং কর্তব্যং এবং 

যায়িন! হূর্যাবাধুপ্রবাহে দক্ষিগবায়ৌ বহতি যুদ্ধং কর্তব্য ততো] 

জয়ী শ্তাদিতি ॥ ২৩ ॥ 

পার্থিব ইতি। পার্ধিবেন তন্বেন বহুত] রুতে যুদ্ধাছাদ্যয়ে 

যুদ্ধমিত্যাদ্যর্থঃ সুবোধঃ ॥২৪॥ 

পূর্ণনাড়ীগতামিতি ৷ পূর্ণনাড়ীগতং অঙ্গং শরীরং পৃষ্ঠতঃ 
কৃ তগ্রতঃ শূন্যমঙ্গং কর্তব্যং শূন্যস্থান কৃতঃ শক্তিতে । 

নরপতিজয়াচার্য্যস্বরোদয়ঃ | 

পূর্বোত্তরদিশোশ্চন্দ্রে ভানে পশ্চিমযাম্যয়োঃ | 

স্থিতস্তত্র জয়ী যুদ্ধে স্থায়িযায়িকরমেণ চ॥। ২৬ ॥ 

বামনাভুাদয়ে চত্দ্রঃ কর্তব্যোবামসৎমুখঃ। 

হুর্্যবাহে তথ' নুর্য্যঃ পৃষ্ঠদক্ষিণগো! জয়ী ॥ ২৭ ॥। 
শয়নে ব! সঙ্গমে বা যুবত্যালিঙ্গনেইপি ব19 

যঃ সুর্গ্যেণ পিবেচ্চজ্রৎ স ভবেশ্মকরধ্বজঃ ॥ ২৮ ॥ 

জীবেন গৃঙ্ৃতে জীবে! জীবে! জীবন্ত দীয়তে । 

শপ ত স্্ *- শট এপ পন আশ শপ সত সপ আপ পপ পপর «খু পপ ৬ ৮৫ পা পপস্টিশ শী শিস পপ পপ 8 ০৯৮ রা ৪ 

অত্র সংশয়ে! ন তথাচ যন্মিন সময়ে শত্রো প্রহারঃ ক্রিয়তে তদা 

যঃস্বরেো! ন বহতি তর্দিগবস্থিতং .কৃত্বা হন্যাৎ । শক্রকত্রহার- 

| সময়ে চ যঃ স্বরে! বহতি তদ্দিগবস্থিতশরীরং ঘাতকাভিমুখং 
কুর্যযাৎ তত্র প্রহারে!। ন লগতি এবং সম্মুথস্থ যোধদ্বয়ধাতবিষয়ক- 

প্রশ্নে অন্যকতে যে! যাধে। বিচারক্ষহ্য শুন্যদিশি তিষ্টতি স 

প্রহারভাগ ভবতি ইত্যপি সন্বদয়ে ন চিন্তনীয়ম্ ॥২৫॥ 

পৃর্ববোত্তরদিশোরিতি। চন্ত্রে বামস্বরে পূর্বোত্তরদিশো- 

রর্থাদধিপে বহতি সতি তত্র তদুভয়দিশিস্থঃ সংগ্রামে স্থায়ী জয়ী 

এবং ক্রমে ভানৌ পশ্চিমযাম্যয়োর্দিশোরধিপে বহতি তত্রস্থে 
যায়ী জয়ী ভবতি॥ ২৬॥ 

বামেতি। বামনাড্যুদয়ে বামস্বরে বহতি চক্র যুদ্ধে 
বামঃ সম্মুথে বা কর্তবাঃ সুর্যযবাহে দক্ষিণস্বরে বহতি স্ু্ধ্যঃ 

ৃষ্টদক্ষিণগঃ পৃষ্ঠগো৷ বা! দক্ষিণগে। বা! কর্তব্যঃ এবং ক্কতে যোধে। 
জয়ী ভবতি। চন্ত্রস্ত বামসন্ুখত্বধচ। রাশিকৃতং ভ্রমণকৃতরঃ 

ভবতি। তদাযথ| মেষসিংহধন্ুঃকতঃ পূর্বদিশি ব্কন্যামক 

রেষু দক্ষিণে মিথুনতুলাকুস্তেধু পশ্চিয়ে কর্কটবৃশ্চিকমীনে- 
যত্তরদিশি ভ্রমণঞ্চাহোরাত্রিঃ সকলদিশি তধ্যথা লগ্নে চন্দরঃ 

পূর্ধবদিশি লগ্লাৎ দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চৈশান্তাং লগ্নাচ্ছতুর্থ উত্তরস্তাং 
লগ্মাৎ পঞ্চমে ঘন্ঠ চ বায়ব্যাং লগ্রাৎ সপ্তয়ে পশ্চিমায়াং লগ্না- 

দ্টমনবময়োর্নৈথত্যাং লগ্লাদ্ঞধামে দক্ষিণদিশি লগ্াদেকাদশে 

দ্বাদশে বাগ্নেষ্যাং এবং জ্ঞাত্ব। বামঃ সংমুখো! বা কর্তব্যঃ বায়োঃ 

রকলকর্মণুপদর্শয়তি ॥ ২৭। 

শয়ন ইতি। শয়ানাদে কর্ম্মকন্মশি যঃ পুরুষঃ হর্যোগ দক্ষিণ- 
রায়ুন। চন্ত্রং বামস্বরং যুবত্য] পিবে পরিবর্তপ্নতি সয়করধ্বজে | 

ভবে কন্দ্পনমে! ভবতি তদ্বশীকরণাদিত্যভিগ্রায়ঃ | বানু 

নিয়মন্ত কামফলোপযোগিত্মাহ ॥ ২৮ ॥ 

জীবনেতি। ধেন পুংস1! জীবেনোদিতনাসাগুটস্থস্বরেণ জীবে 



নরপতিজয়াঁচার্ধ্যস্বরোদয়ঃ | 

জীবন্থান্সগতো জীবো বালাজীবান্তকারকঃ ॥ ২৯। 
রাত্রিত্রিষামবেলায়াৎ প্রস্তৃপ্রে কামিনীজনে । 

ত্রন্ষজীবং পিবেৎ ফন্ত বালাজীবহারো নরঃ ॥ ৩০। 

অর্কেন্ছুযোগে পুংনার্য্যাঃ শুভক্ষণে চর়তে সতি। 
তৎক্ষণধন্দাপয়েৎ চত্দ্রৎ মোহমায়াতি কামিনী ॥॥ ৩১॥ 

চন্দ্রচারী বিষং হস্তি হুর্য্যে বালাং বশৎ নয়েৎ। 

নুৃযুন্বায়াং ভবেম্মোক্ষং একোদেব স্ত্রিধ! স্থিতঃ ॥ ৩২ ॥ 

তুক্তমাত্রে চ মন্দাগ্ে সত্রীণাৎ বশ্যার্থকর্মণি । 

শয়নে কুর্যযবাহস্ত কর্তব্যঃ সর্বদা! বুধৈঃ ॥ ৩৩ ॥ 

আান্তে শোকে বিধার্ডে চ জ্বরিতে মুর্ছিতেইপি বা। 

সজ্জনস্থ্াপি বোধার্ধং চক্্রতারৎ প্রবাছয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ 

ও ৩ অস্ত্র... স- ৫৮ ০৫৮০ সস 

যুবন্যা নাড়ীম্বরে! গৃহাতে জীবস্বকীয় প্রবহতস্বরোযুবত্যা। জীবস্ত 

প্রথহতস্বরস্ত দীয়তে সংক্রামাতে অনস্তরং জীবঃ সংক্রামিত- 

খামুর্ীবস্থানগতঃ স্বস্থানস্থঃ ক্রিয়তে স পুরুষে! ফোড়শহায়ণ্য! 

ধুবত্যা ইন্যর্থাৎ জীবাস্তকারকো অভিভাবকো ভরতি ॥ ২৯ ॥ 

রাত্রীতি । স নরোবালাজীবহরোহত্যস্তাভিভাবকে! ভবতি। 

বুবতা ব্রন্মপীবং ব্রহ্মরন্ধ নির্গ তবাযুং পিবেৎ 1 ৩০ ॥ 

অর্কেন্দিতি। পুংনার্ধ্যাঃ পুরুষস্ত্রিয়োঃ অকেন্দুষোগে পুরু- 

বন্য দক্ষিণস্বরে স্্রিয়! বামস্বরে চ সমকালোবহতি ততক্ষণে 

' শঙ্দময়ে চরতে সম্ভোগে সতি ততক্ষণঞ্চেৎ যদ্দি চক্র ধাতু- 

নীয়তে তদ1 কামিনীমোহমাষাতি ॥ ৩১ ॥ 

চন্ত্রচারীতি । বামরাযুসধারণশীলো! বিষং হস্তি অপনীয়তে 

তথাঁচ সর্পাদিদংশে সতি ধখ। বামবাধুর্বহতি তথ! বিষে যং হুর্ধ্যে 

বহতি সতি বালাং বশং নয়েৎ স্ুনুয্ায়াং ত্রহ্গরন্ধ,গতনাড্যাং 

বাযুসঞ্চান্মোক্ষ ভবতি এক এব দেবোবাযুস্ত্ধ। প্রকারতয়েণ 

মতঃ ততো! যদ! যত্ব বহতি তদ তত্বক্রিয়াং করোতাঁতি ॥ ৩২ | 

ভুক্তমাত্রেচেতি। এতাবতি কর্মমণি হুর্যযবাছেন দক্ষিণ- 

বাষুপ্রবাহকেন ভবতিব্যং। শয়নঞ্চ দক্ষিণবাধুন! কর্তবাং যদা 

প্রকৃত্যা দক্ষিণে ন বহতি তদা বামপার্খশয়নান্দঙ্ষিং রহ. 

তীতি শন্তব্যং ॥ ৩৩ ॥ 

শ্রান্ত ইতি। শ্রান্তইত্যাদদি ব্যবস্থানে চন্্রবাঘুং বামস্বরং 

প্রবাহয়েৎ। যদা! প্ররুত্যা বামস্বরো ন বহতি তদ! দক্ষিগপার্থ 

শয়নাদেব বামন্বরোবহতীতি প্রশ্নার্থং বিচারমাহ ॥ ৩৪ ॥ 

২৭ 

উর্দধবামাগ্রতো দুতোজ্ঞেয়ো বামপথে স্থিতঃ। 
পৃষ্ঠে দক্ষে তথ! ধস্তাৎ কুর্যবাহগতোমতঃ ॥ ৩৫ ॥ 

পূর্ণনাড়ীস্থিতো দুতে বৎপৃচ্ছতি ওভাশভম. | 

তৎসর্বং সিদ্ধিমায়াতি শুন্যে শুন্য ন সংশয়ঃ | 

আদোঁ শৃনাগতঃ পৃচ্ছেৎ পশ্চাৎ পুর্ণৎ বিশেদৃষদি । 

তদ সর্বার্থসিদ্িঃ স্যাৎ বামে বানং ন নংশয়ঃ ॥ ৩৬। 
পৃথিব্যাদিত্রিতত্বেন দিনমাসাককৈঃ ফলম.। 
শোভনঞ্ তথা দুটৎ ব্যোমমাকতবহ্িভিঃ ॥ ৩৭॥ 

স্বাসপ্রবেশকালে তু দুতে। বাঞ্চতি জল্পিতুম,। 

তৎসর্ধং সিদ্ধিমায়াতি নির্গমে নাস্তি সুন্দরম.।। ৩৮॥ 

সর্ধ্যে চ বিষমান্ বর্ণান্ সমবর্ণান্ নিশাকরে । 

বাহুন্ছো ভাষতে দুতস্তদা লীভোইন্যথা নছি ॥ ৩৯। 
গর্ভপ্রশ্নে যদ! দূতঃ পৃণে পুত্রঃ গ্রজায়তে। 

শুন্যে কন্য। যুগে যুগুৎ গর্ভপাতশ্চ সংক্রমে ॥ ৪০ । 
সপ 

উন্ধেতি। উদ্ধে উপরি বামে বামদিশি অগ্রতঃ সংমুখস্থণ্চ 

যদি পৃতঃ স্থিত শ্তদা বামস্থিতে| জ্ঞাতব্যঃ | তেন বামে বহি 

তচ্তয়স্থিত্পূর্ণস্বর এব । এবং পৃষ্ঠে দক্ষিণে দক্ষিণদিশি অপ- 

স্তাচ্চ হুর্য্যবাহগভোমতঃ দক্ষিণে বহতি পৃষ্ঠাধস্থিতঃ পূর্ণস্ববো- 

জ্ঞাতব্যঃ তত্রস্থে দূতে ফলং সিদ্ধতি ইত্যগ্রে অন্ুপাদমেৰ 

বক্ষ্যতে ॥ ৩৫ ॥ 

ূর্ণনাড়ীস্থিত ইতিক্লোকৌ ্ষ্টার্থাবেতি ॥ ৩৬॥ 

পৃথিব্যাদীতি ৷ পুথিবব্যাদিত্রিতন্থেন পৃথিব্যাপন্ত্েজোভি- 

র্বহ়িঃ প্রত্যেকং দ্রিনেন মাসেনাক্েন চ প্রত্যেকং শোহনং 

ফলং বাক্তব্যং ব্যোমমারুতবহ্ছিভি্দ টং ফলং ভবতি তেগ্ছো” 

মিশ্রফলং ইত্যুভয়ত্ত তেজসোগ্রহণম্ ॥ ৩৭ ॥ 

স্বাসেতি । যদি দূতঃ শ্বাসপ্রবেশকালেয়ং জল্লিতূং প্রপ্ুং 

বাতি সর্বং সিদ্ধিমায়াতি গচ্ছতি নির্গমে বায়ৌ নিঃসরতি 

স্থন্দরং কলং নাস্তীতি ॥ ৩৮ ॥ 

করধ্যেচেতি ৷ স্্ধ্যে দক্ষিণবায়ৌ বহতি সতি তত্রস্থো দুতো 

যদি বিষমরর্দান্ বিষমাক্ষরাণি ভাষতে নিশাকরে বামবায়ৌ 

তত্রস্থঃ সমবর্ণান বদতি তদা! লাভে ভবতি 1 "অগ্তথা। বিপরীতে 

নহি লাভ ইত্যার্থঃ ॥ ৩৯॥ . নী 

র্তপ্রশ্ন ইতি । যুগে উভয়ন্বরোদয়ে যুগ্মং পুত্রকন্থঃ চ 



২৮ নরপতিজয়াচার্ধ্যস্বরোদয়ঃ | 

মারণংৎ মোহন, স্তস্তং বিদ্বেযোচ্চাটনৎ বশম.। ভেদা যে স্বরপঞ্চকে নিগদিতানৈসর্গিকাঃ কঠলজা: 
প্রেরণাকর্ষণে ক্ষোভং ভান্ুনাড়্যুদয়ে ফ্বম।॥ ৪১ | স্তেষাং বালকুমারযেটুবনজরানৈধন্যরূপাঃ স্থিভাঃ।. 

শান্তিকং পেফিকৎ শ্রীতিৎ দিব্যে(বধিরসায়নম_। | তা-জানস্তি গুরূুপদেশবিধিনা ভেদপ্রভেদাশ্চ য়ে 
যোগাভ্যাপাপ্দিকর্মীণি কর্তব্যানি নিশাকরে ॥॥ ৪২।। | তে জানস্তি কলং শুভাশুভময়ৎ কালত্রিকে নিশ্চিতম ॥88 

চত্দ্রনুর্গ্যস্বরাভ্যাসং যে কুর্বন্তি সদা নরাঃ । 
অতীতানাগতৎ জ্ঞানৎ তেষাৎ হুম্তগতৎ সদা ॥ ৪৩।। ইতি শ্রীনরপতিজয়র্ঘযাম্বরোদয়ে ব্রহ্মামলে 

ইতি শরারস্থসুত্যমস্বরোদয়- স্বরচত্রৎ সমাগম. 

প্রকরণম_॥ ৮ ৭ ৪ 

তবতি। সংক্রমে স্বরূবিশেষে অপরশ্বরোৎপত্তিসময়ে গর্ভপাতে। | চন্দ্র ইতি। গ্লোকঃ শ্পষ্টার্থ: | পঞ্চম্বরকথনমুপসংহরতি ॥৪৩ 
ভবতি ॥ ৪০ ॥ ভেদা ইতি । শ্রোকোহয়ং স্পষ্টার্থঃ ॥ ৪8 ॥ : 

মারণমিতি। ভাঙ্নাড়ী দক্ষিণা, তছ্দয়ে এত এতৎসর্ব্বং 

যারণাদি কর্তব্যং ॥ ৪১ ॥ 

শান্তিকমিতি। এতানি শাস্তিকাদীনি কর্্মণি নিশাকরে ৰাম- 

স্বরে বহতি কর্তব্যানীতি ॥ ৪২ ॥ 

ইতি শ্রীনরহরিবিরচিতশ্বরোদয়টাকায়াং 

পঞ্চত্বরবিবরণম্ । 

সর্বতোভদ্রং চক্রমৃ। 
ঘঙছ 

৮ [| ওরা [এরাই | এসএ [| ওরা || রহম 

ৰ কৃ 

বৃষ মিথুন 

ক রড 1 
ও | ররি 

মঙ্গল 
শনি 7 | 

রিক্তা 
শুক্র | পূর্ণ! 

াতারারতারারারারারারারর | হারার [| ররর, [| ররর [| ররর তোজাউকেল০ 

৪ জর যেত 
(রায় (নার | এ ওয়ারেন (| এাাারাহারাহারারাহারারাা৯ 

মি (৯ ০০ 

টি ০০০৯ ১১১ (রি 



নরপতিজয়চর্যাম্বরোদয়ঃ | 

অথ তৈ সংপ্রবক্ষ্যামি চক্রং ব্রেলোক্যদীপকৎ। 
বিখ্যাত সর্বতোভদ্রং সদ্যঃপ্রত্যয়কারকম. 1১1 

অনন্তর ব্রিভুবনদীপ্তকারী স্ুবিখ্যাত,. সদ্যোবিশ্বাসগ্রদ 
সর্বতোভদ্রচক্রের বিবরণ তভোমাঁকে বলিব। ১। 

উর্ধগীদশ বিন্যস্থয তির্্যগ্রেখাস্তথা দশ । 
একাশীতি পদৎ চক্রৎ জায়তে .নাত্র সংশয়? ॥।২।। 
উর্ধ দশটা রেখ! এবং তির্য্যক্ দশটী রেখা পরম্পর পাঁতন 

ফরিবে, তাহাতে চক্রমধ্যে একাদশটি ঘর অস্কিত হইবে । ২। 

অকারাদিস্বরাঃ কোষ্ঠেখীশীদে বিদিশি ক্রেমাৎ। 
হৃফিমার্েণ দীতব্যাঃ যোড়শৈবং চতুর্জর মম. ৩।। 

চক্রের মধো অকারাদি যোলটি শ্বর ঈশান, অমি, নৈর্ধতি 
ও বায়ুকোণের চারি চারিটি ঘরে প্রদক্ষিণক্রমে চারিবার 

আবর্তিত করিয়া! বসাইবে। অর্থাৎ প্রথম পংক্তির ঈশান- 

কোণের ঘরে অ, অগ্নিকোণের ঘরে আ, নৈখতিকোণের ঘরে 

ই, ও বায়ুকোণের ঘরে ঈ; দ্বিতীয় পংক্তির জীশনকোণে উ, 

অগ্রিকোথে উ, নৈখতিকোণে খ, ও বায়ুকোণে গ্ক) তৃতীয় 

পংক্কির ঈশানে ৯, অগ্নিতে &, নৈর্ধতে এ, ও বাযুতে এ 
এবং চতুর্থ পংক্তির ঈশানের ঘরে ও, অগ্নির ঘরে ওঁ, নৈর্থতের 

ঘরে অং ও বাধুর ঘরে অঃ, এইরূপ ক্রমে ষোলটি স্বর বসা- 
ইবে। ৩। | | 

কত্তিকাদীনি ধিষ্যানি পূর্ববাশাদি লিখেতত?। 

সপ্তসপ্ুক্রমাদেতান্যষটাবিংশতিসংখ্যয়] ৷ 

অবকহড়। দিশি গ্রাচ্যাং মটপরভাশ্চ দক্ষিণে । 

ময়ভজখাশ্চ বাকণ্াং গশদচলাস্তথোত্তরে 018)। 

কন্তিক! আর্দি অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র সাত সাতটি ক্রমে পর্ব 

আদি চারিটি দিকে লিখিবে।* পূর্বদিকের প্রথম পংস্তির 
সাতটি ঘরে কৃত্তিকা ৩, রোহিণী ৪, মৃগশিরা ৫১ আর্দ্র ৬, 

পুনর্বন্ু ৭, পুষ্যা ৮ ও অশ্্রেষ! ৯-_-এই সাতটি নক্ষত্র; দক্ষিণ- 
দিকের প্রথম পংক্তির সাতটি ঘরে মবা ১০, পূর্ববফন্তণী 

১১১ উত্তরফত্তগী ১২, হস্ত! ১৩, চিত্রা ১৪, স্বাতি ১৫ ও বিশাখা 

রিমার ৩৩০ রা .. ৩১. 

* উত্তরাধাড়ার শেষপাদ ও শ্রবণার আদ্য চারি দণ্ডকে 
. অভিজ্জিৎ নক্ষত্র কছে। এই নক্ষত্রটির দ্বারা সমস্ত অগ্টাবিং- 
শতি লক্ষত্র সংখ্যার পরিপূরণ হয়। 

০০ এ শী 

৯ 

১৬-_এই সাতটি নক্ষত্র; পশ্চিমদিকের প্রথম পংক্তির সাতট 

ঘরে অন্থরাধা ১৭, জোষ্ঠা ১৮, মূল! ১৯, পূর্ববাধাঢ়া ২০, উত্ত- 
রাষাঢ়া ২১, অভিজিৎ * ও শ্রবণ! ২২ এবং উত্তরদিকের প্রথম 

পংক্তির সাতটি ঘরে ধনিষ্ঠা ২৩, শহভিযা ২৪, পুর্ব- 

ভাত্রপদ ২৫, উত্তরভাদ্রপদ ২৬, রেবতী ২৭, অশ্বিনী ১ ও 

ভরণী ২--এই সাতটি নক্ষত্র লিখিবে। পূর্দিকের দ্বিতীয় 
ংক্তির পাচটি ঘরে অবকহড়--এই পাঁচটি অক্ষর, দক্ষিণদিকের 

দ্বিতীয় পংক্তির পাঁচটি ঘরে মটপরত--এই পাচটি অক্ষর, 

পশ্চিম্দিকের দ্বিতীয় পংক্কির পাঁচটি ঘরে নয়ভজথ-_-এই পাঁচটি 

অক্ষর এবং উত্তরদিকের দ্বিতীয় পংক্তির পাঁচটি ঘরে গশদচল-_ 
এই পাঁচটি অক্ষর লিখিবে। ৪। 

্য়ন্্রয়ো৷ রষাদ্যাশ্চ পূর্ববাশাদি বঁধৈঃ ক্রমাৎ । 
রাশয়ে। দ্বাদশৈবন্ত মেযান্তাঃ স্যঞ্টিমার্গতঃ 1৫0 

প্রদক্ষিণক্রমে পূর্ব-মাদি দিকে তিন তিনটি করিয়া বুষাদি 

বারটি রাশি পিখিবে। অর্থাৎ পূুর্বদিকের তৃতীয় পংক্তির 

তিনটি ঘরে বুষ, মিথুন ও কর্কট; দক্ষিণদিকের তৃতীয় পংস্তির 

তিনটি ঘরে সিংহ, কন্তা! ও তুলা; পশ্চিমদিকের তৃতীয় পংক্তির 
তিনটি খরে বৃশ্চিক, ধন্ুঃ ও মকর এবং উত্তরদিকের তৃত্ঠীয় 

পংক্তির তিনটি ঘরে কুস্ত, মীন ও মেষ-এই দ্বাদশটি রাশি 

লিখিবে। ৫। 

শেষেষু কোষ্ঠকেছেষু নন্দাদিতিথিপঞ্চকম.। 

বারাণাং সপ্তকং লেখাৎ ভৌমাদ্যঞ্চ ক্রমেণ তু। 
ভৌমার্কৌ চৈ নন্দায়াৎ ভদ্রায়াৎ বুধশীতগৃ। 
জয়াদিয়ু ক্রমাজ্জ্ের] গুকশুক্রশনৈশ্চরাঃ । 
ইত্যেষঃ সর্বতোভদ্রপ্রস্তারঃ কীর্তিতে ময়া |1৬।| 

চতুর্থর পংক্তির পূর্বাদিদিকের চারিটি ও মধ্যের একটি__ 
এই পাচটি ঘরে এইরূপ নন্দাদ্দি পাঁচটি তিথি ও মঙ্গলাদি সাতটি 

বার যথাক্রমে লিখিবে। অর্থাৎ চতুর্থ পংক্তির পূর্ববদিকেব 

ঘরে নন্দা তিথি (প্রতিপৎ, ষষ্ঠী ও একাদণী ), দক্ষিণদিকের 

ঘরে ভদ্রা তিথি (দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী ), পশ্চিমদিকের 

ঘরে জয়াতিথি (তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী ), উত্তরদিকের 

ঘরে রিক্তাতিথি (চতুর্থী, নবমী, ও চতুর্দণী) এবং পঞ্চম 
পংক্তির মাঝের ঘরে পুর্ণাতিথি (পঞ্চমী, দশমী ও. পঞ্চদণী 
[ অমাবস্| ব। পুণিম! ]) লিখিবে। আর নন্দাস্থানে মুঙগল 

ও রবি, ভদ্রাস্থানে বুধ ও চন্দ্র, লয়াস্থানে বৃহস্পতি, রিক্কাস্থানে 

৬৭ 



৩০ নরপতিজয়চরধ্যানযয়োদয়ঃ | 

গুক্র এবং পূর্ণাস্থানে শনি--এই সাতটি বার লিখিৰে | সর্বতো- 
ভদ্রচক্র অঙ্কিত করণের এই ক্রম আমি তোমায় বলিলাম । ৬। 

শম্যর্করাহথবেত্বায়াঃ ক্রুরাঃ শেষাঃ শুভাবহাঃ। 

ক্র রযুক্তে। বুধঃ ক্রেরঃ দ্ষীণম্চন্দ্রম্তৈব চ 0৭॥ 
শনি, রবি, রাহ, কেতৃ ও মঙ্গল-_-এই পাঁচটা ক্রয় গ্রহ। 

মোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র__এই চারিটী গুভগ্রহ। ক্র,রগ্রহের 
সহিত মিলিত হইলে বুধও ক্রুরগ্রহ হয়। ক্ষীপচজ্রকেও ক্রুর- 
গ্রহ বলা যায় *1৭। 

বন্বিযক্ষে স্থিতঃ খেটন্তোযেংত্ত্রয়ং ভবে । 

গ্রহদৃর্িবশেমাত্র বামসন্থ,খদক্ষিণে ৮) 

এই সর্বতোভদ্রচক্রে যে নক্ষত্রে গ্রহ অবস্থিতি করে, সেই 
অবধি করিয়া তিনটা বেধ বামে, সম্মুখে ও দক্ষিণে হইবে ।৮। 

তুক্তং ভোগ্যৎ তথাক্রান্তৎ বিদ্ধং ক্রেরগ্রছেণ ভং। 
শুভাশুতেষু কার্য্যেযু বর্জনীয়ং প্রমত্বতঃ 1৯ 

ক্ররগ্হকর্তৃক ভূক্ত, আক্রাস্ত, ভূজ্যমান ও বেধযুক্ত- এই 
চারি অবন্থাগত নক্ষত্র শুভ ও অণুভ কার্য্যে বত্তবের সহিত ত্যাগ 

করিবে । ইহাতে কোন কম্মই করিবে না) ৯। 

বক্রগে দক্ষিণা দৃষ্চিরবামদৃষ্ঠিশ্চ শীয়েগে। 
মধ্যচারে তথা মধ্যা ভ্ঞেয়া ভোঁমাদিপঞ্চকে ॥১০। 

মঙ্গল, কেু, রাহ, রবি ও শনি__-এই পাঁচটা ক্রুরগ্রহ বক্ত- 

গামী হইলে দক্ষিণভাগে, শীস্গামী হইলে বামতাগে এবং 
মধাগামী হইলে মধাভাগে অর্থাৎ সন্গুথে দৃষ্টি হবে । অর্থাং 
বাম, দক্ষিণ ও সম্মুখ বেধে যেসকল অক্ষর, নক্ষ, তিথি 
ইত্যাদি লিখিত আছে, তাহার ফল পর্শাইবে । ১০ । 

হ্যমুক্তা উদীয়ন্তে শীস্ত্রাশ্চার্কে দ্বিতীয়গে । 

সমাজ তীরগে জ্রেয়া মন্দাভানো চতুর্ধগে। 
বক্রাঃ স্থাঃ পঞ্চবন্টেখর্কে অতিবক্রানগাষ্টকে । 

: মবমে দশমে ভানে জায়তে কুটিলাগতিঃ | 

স্বাদটশকাদশে সুধ্যে ভজস্তে শীজেত1 পুনঃ 0১১1 

* কৃ! একাদশী'অবধি গুক্লাপঞ্চষী-পর্যাস্ত চক্রের কলা 

চীণ থাকে। 

যাবদীয় গ্রহ ও নক্ষত্রের উদয়ান্ত অর্ধাৎ গুর্ধোর পূর্বে উদয় 
ও পণ্চাতে অন্ত হয়। এই কারণ হুর্ধ্য হইতে গ্রহগণ লিক্ষাত্ত 
হইলে পর, সূর্য্য & নিষ্তণত্ত গ্রহগণের দ্বিতীয় রাশিতে অবস্থান 
করিলে, এ গ্রহ শীস্্গাষী হয়। ভৃতীয় রাশিতে থাকিলে গ্রহ- 
সমূহ সমগামী হয়, চতুর্থে থাকিলে অন্দগামী, পঞ্চম ও যষ্ঠে 

বক্রগামী, সপ্তম ও অষ্টমে অতিবক্রগামী, নবম ও দশমে 
সরলগামী এবং একাদশ ও দ্বাদশ রাশিতে হৃর্ধ্য থাকিলে 

গ্রহের! পুনঃ শীপ্রগামী হয়। 

সুর্যের আকর্ষণ, আবরণ ও বিক্ষেপ--এই ত্রিবিধ শক্তি 
আছে। কৃর্যয কআকর্মণশক্তিতে জগতের সন্ধার়ণা, পৃথিব্যাদি 

তাবৎ পদার্থের আক্ট্টি এবং সমস্তগ্রহনক্ষপ্রের জ্যোতিকে 

আকর্ষণ করে। আবরণশক্তিম্বারা হুর্য্য সকলপদার্থকেই 

আবৃত করে। তাবৎ গ্রহমক্ষত্র, সর্যের পশ্চাদ্ভাগে গমন 

করিলেই, আবরণশক্তিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া], অদৃহী হয়। অদৃষ্ট 
হওয়াকেই অন্ত বলে। বিক্ষেপশক্তিত্বারা হূর্যা সমস্তপদাথকে 
দুরে ত্যাগ করে। সুতরাং দূরত্যাগজন্ঠ গ্রহগণ ন্ৃর্য্যমুক্ত হইয়1 
শীত্বগাষী হয়, অর্থাৎ বিক্ষেপশক্তিদ্বার। হূর্যযহইতে যুক্ত হইয়। 

৬৭ অংশে শীত্্র গমন করে) ৯* অংশে সমগতি ) ১২০ অংশে 

মন্দগতি অর্থাৎ অল্পগন্তি) ১৮* অংশে বক্রগতি; ২৪০ অংশে 

অতিবক্রগতি; ৩০০ অংশে সরল গতি এবং ৩৬০ অংশে 

সর্যোর আকর্ষণী শক্তিতে পুনঃ শীন্রগতি হয় । ১১। 

রাহুকেত সদা বক্রো শীত্মগে| চত্রতাক্ষরোঁ । 

শীতেরেকন্বত্বাবত্বাদেষাং দুষিত্রয়ং সদা ॥১২॥ 
রাহ ও কেতুর গতি বক্র, এবং চন্দ্র ও হুর্যোর গতি শীন্তব। 

এই চারিটি গ্রছের প্রত্যেক ছুইটি গ্রহের গতির এক প্ররুতিতার 

নিমিত্ত সর্বদা বাষ, দক্ষিণ ও মধ্যভেদে ত্রিবিধ দৃি হইয়! 

থাকে । ২২।%। 

ক্ররাবক্রা যাক্র,রাঃ সৌম্যাঃ বক্র মহাশুভাঃ ॥১৩। 
শ্যারাহারক্যাত্টাকঞ্ঞ্জানা্ি 

* বক্তরুগাতির মময়। 

বট্সগরতিদিনং ভৌমে একবিংশদ্দিনং বুধে। 
দিনানি স্বাদশ তৃগোঃ শতমেকং গুরোরপি। 

স্বিপঞ্াশদিনঞ্চার্কি দ্বাত্বিংশদধিকং শতম্। 

এবং গ্রহাণাং বক্ুত্বং স্বভোগ্রাদধিকং ভবেখ।। 



নরপতিজয়চর্ধ্যাস্যর়োদয়ঃ। 

শনি, রবিঃ রাহ, কেতু ও মঙ্গল--এই কতিপয় ফ্রুরগ্রহ 

বক্রিগামী হইলে মহাক্র,র হয়। সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র__ 

এই কয়টি গুভগ্রহ বক্রগামী হইলে মহাওভ হয়। ১৩। 

৩১ 

অবর্ণাদিস্বর্বন্্ে একবেধে দ্বয়ৌব'চধঃ। 
যুগ্ম্বরাত্মকে বেধে ত্বনুত্থারবিসর্গয়োঃ ॥ ১৭ ॥ 

অ আ, ই ঈ, উউ,ফ্ঞ্জ, ৯৯) এ ধ, ও ও, অং অঃ--এই 
স্থাঃ সহজাঃ শ্বভাবস্থাঃ সৌম্যাঃ ক্রুরাশ্চ শীত্্রগাঃ ১৪1] প্রত্যেক ছুইটা দুইটা স্ববরবর্ণের একটী অক্ষরের বেধ হইলে, 

সৌম্যগ্রহগণ হ্বশ্বরাশিতে থাকিয়া সরলগতি হুইলে, 

মহাণডত হয়। ক্রুরগ্রহগণ শ্বস্বরাশিতে থাকিয়1' শীস্রগতি 

হইলে, গুভফল প্রদান করে। ১৪। 

ঘওছাঃ হণচাশ্চৈব ধকঢাস্থঝ এাম্তথা । 
এতক্রিকং ব্রিক বিদ্বং বিদ্বৈঃ কপভদৈঃ ক্রেমাৎ। 

ঘওছ! রেখদ্রগে বেধে বণচা হস্তগে তথ]। 
ঘফঢ়াঃ পুর্ববাধাঢ়ায়াং থক এ! ভাদ্রে-উত্তয়ে ॥॥১৫।। 

সর্বতোভদ্রচক্রের বহির্ভাগে পূর্বদিকে ঘ ও ছ, দক্ষিণে 
যণচ, পশ্চিমেধ ফঢ এবং উত্তর়েখঝ ঞ লিখিবে।কপ 

ভদ এই চারিটি অক্ষরের প্রত্যেক দ্বারা ক্রমে এই তিন তিনটি 

অক্ষর বিদ্ধ হয়। অর্থাৎ পূর্বদিকের দ্বিতীয় পংক্তির মধাঘরের 

ককারের সহিত ঘ ও ছ-_-এই তিনটি অক্ষরের বেধ, দক্ষিণদিকের 
স্বিতীয় পংক্তির মধ্যথয়ের পকারের সহিত ষ থ চ--এই ডিন 
অক্ষরের বেধ, পশ্চিমদিকের দ্বিত্তীয় পংক্তির মধাঘরের ভকারের 

সহিত ধ ফঢ--এই তিন অক্ষরের বেধ, এবং উত্তরদিকের দ্বিতীয় 

পংক্তির মধ্যঘরের দকারের সহিত থ ঝ ঞ--এই তিন অক্ষরের 
বেধ হয়। পূর্বদিকের প্রথম পংক্তিস্থ ৬ আদ্রানক্ষত্রের সহিত 

ঘঙ ছ, দক্ষিথদিকের প্রথম গংক্তিস্থ ১৩ হম্তানক্ষত্রের সহিত 

যণচ, পশ্চিমদিকের প্রথম পংক্তিস্থ ২০ পূর্বাধাট়ানক্ষত্রের 
মহিত ধফ ঢ এবংউত্তরদিকের প্রথম পংক্তির ২৬ উত্তরভাদ্রপদ- 

নক্ষব্রের সহিত থঝ ঞ--এই তিন তিনটি অক্ষরের বেধ হয় ।১৫। 

ববেো শসে খষে চৈব জযে |! রেশ পরল্পরং। 

একেন দ্বিতয়ং জ্বেয়ং শুভাশুভ গ্রহুব্যবে 11১৬ 
বব, শলস,খয, জয এবং ও ঞ-_এই ছুই হুইটি অক্ষর 

প্রত্যেকে পরম্পরের সমান। শুত ও অণুভ গ্রহের বেধে এই 
ছুই হুইটী অক্ষরের কোন একটা অক্ষর বিদ্ধ হইলে, অন্ত দ্বিতীয় 
অক্ষর বেধযুক্ত হইবে । ১৬। 

, মঙ্গলের বক্রগতির দিনলংখ্যা ৭৬ দিন, বুধের ২১ দিন, 
উক্রের ১২ দিন, বৃহস্পতির ১৭৭ দিন, ও শনির ১৮০ দিন) গ্রহ- 
গণ এইকালপব্যস্ত বন্তগামী থাকিতে পারে। 

এ, ৫0 ৫ 

সেই ছুইটা অগ্ষরেরই বেধ হইবে । অকারাদি যুগ্রস্বরের 
বেধের স্ঠায় অন্ুত্বার ও বিসর্গ-_-এই উভয় বর্ণের বেধ সিদ্ধ 
হয়। ১৭। | 

কোণস্থধিষটায়োর্যধয স্বন্তযাদিণাদগে গ্রছে। 
অন্বরাদিচতুক্ষম্থা বেধঃ পৃণতিথেস্তথ! ॥ ১৮ 

ঈশানকোখের ভরণী ও ক্ৃত্বিকা, অগ্রিকোথের অঙ্লেষ! ও 

মঘা, নৈ্/তকোথের বিশাখা ও অস্রাধা এবং বায়ুকোখেন 

শ্রবণ! ও ধনিষ্ঠা-_এই প্রত্যেক ছুই ছইটা নক্ষত্রের শেষ ও প্রথম 
পাদে গ্রহ গমন করিলে, অ আ, ই ঈ, উউ, খঞ্জ১৯৯, এর, 

ও ও) অং অঃ প্রত্যেক চারি পংক্তির চারিকোথের চারি চারিটী 

অক্ষরের এবং পঞ্চমী, দশমী, পুর্ণিমা! ব1 অমাবস্তা-আত্মিক! 
পূর্ণাতিথির বেধ হয়। যথ৷ ঈধানকোণস্থ ভরমীর অন্তা- 
পাদে ও কৃত্তিকার আদাপাদে গুহ থাকিলে, প্রথম পংক্'র 

ঈশানকো ণস্থিত অ, অগ্নিকোণস্থ আ, নৈথতিকোণস্থ ই, ও বাযু- 
কোণস্থ ঈ--এই চারিটী অক্ষরের এবং যধাকোষ্ঠছ পুর্ণা- 
তিথির বেধ হয়; অগ্নিকোণস্থিত অশ্েষার অস্তাপাদে ও মথান 

আদাপাদে গ্রঙ্ন গষন করিলে, দ্বিতীয় পংক্তির ঈশানকোণন্তিত 

উ, অগ্জিকোণস্থিত উ, নৈ্ধ*তকোণস্থিত খ) ও বামুকোণস্থিত 

ক্ক_এই চারিটী অক্ষরের এবং মধ্যগৃহস্থ পূর্ণাতিথির বেধ হয়) 

নৈখতকোণাস্থত বিশাখার শেষপাদে ও অন্ুরাধার 'প্রথমপাদে 

গ্রহ অবস্থিত হইলে, তৃতীয় পংক্তির ঈশানবিদিকস্থিত ৯, অগ্রি- 

বিদিকস্থ 8) নৈথখতিবিদিকস্থিত এ, ও বাযুবিদিকস্থ এ--এই 

চারিটা অক্ষরের এবং মধ্যকোর্টস্থ পূর্ণাতিথির বেধ হয় এবং 

বায়ুকোণস্থিত শ্রবণার অন্তপাদে ও ধনিষ্ঠার আদিপাদে গ্রহ 

উপস্থিত হইলে, চদুর্থ পংক্কির ঈশানকোণস্থ ও, অগ্রিকোণন্থ ৪, 

নৈখতকোথস্থ অং, ও বাযুকোণস্থ অঃ-এই চারিটা অক্ষরের 
এবং মধাস্থিত পূর্ণাতিথির বেধ হয়। ১৮। 

একাদিত্রুরবেধেন ফলং পুংসাং প্রজায়তে । 

উদ্বেশ্চ ভর়ং হানীরোগোমৃহাঃ ক্রমেণ চ॥ ১৯ | 
শনি, রবি, রাহ, কেতু ও মঙ্গল--এই, পাঁচটা ক্ররগ্রচের 

বেধে যথাক্রমে উদ্বেগ, ভয়, হানি, রোগ ও মুত্যু-_এই পট 



৩২ 

ফল হয়। বথা_-শনির বেধে উদ্বেগ, রবির বেধে ভয়, রাহুর 

বেধে হানি, কেতুর বেধে রোগ এবং মঙ্গলের বেধে মৃত্যু হয় ।১৯। 

খক্ষে ভ্রমোহক্ষরে ছানিঃ স্বরে ব্যারির্ভয়ং তিথে। 
রাশেধ বিদ্ধে মহাবিক্বঃ পঞ্চবিদ্ধো৷ ন জীবতি ॥ ২০ । 
পাপগ্রহকর্তৃক নক্ষত্র বিদ্ধ হইলে, ভ্রাস্তি) অক্ষর বিদ্ধ হইলে, 

ক্ষতি) ম্বর বিদ্ধ হইলে) পীড়া; তিথি বিদ্ধ হইলে, ভয়;রাশি 

বিদ্ধ হইলে, মহাবিত্ব এবং নক্ষত্র, অক্ষর, শ্বর, তিথি ও রাশি-_এ 
পাচটাই বিদ্ধ হইলে, প্রাণহানি--এই ফল হয়। ২০। 

একবেধে ভয়ং যুদ্ধে যুখ্মবেধে ধনক্ষয়ঃ। 

ভ্রিবেধে তু ভবেদৃতঙ্গে। মৃত্যর্বেধে চতুগ্রহৈঃ॥ ২১ 

একটী পাপগ্রহের বেধ হুইলে যুদ্ধে তয়, ছুইটী পাপগ্রছের 
বেধ হইলে অর্থক্ষতি, তিনটা পাপগ্রহের বেধ হইলে যুদ্ধে ভঙ্গ 
এবং চারিটা পাপগ্রছের বেধ হইলে মৃত্যু হয় । ২১। 

যথা দুউফলাঃ কুরাম্তথা সৌম্যাঃ শুভ প্রদাঃ | 
ক্ররযুক্তঃ পুনঃ সৌঁম্যোজ্ছেয়ঃ ভ্ুরফলগ্রদঃ ॥ ২২। 
যেমন ক্রুরগ্রহের1 অশুভফল দেয়, তেমনি শুভগ্রহেরাও 

স্টভফল দিয়। থাকে। কিন্তু বুধ শুভগ্রহ হইয়াও পাপগ্রহের 
সহিত মিলিত হইলে, অশুভফল প্রদান করে। ২২। 

অর্কবেধে মনস্তাপে। দ্রব্যহানিশ্চ ভূস্থৃতে। 

রোগগীড়াকরঃ সৌরী রাহুকেতু চ বিদ্বদো। 
চন্দ্রে দিশ্রকলৎ পুংসাৎ রতিলাভশ্চ ভার্গবে। 

রুধবেধে ভবে প্রজ্ঞা জীবঃ সর্ববফলপ্রদঃ ॥২৩| 

নুরের বেধে মনস্ত।প, মঙ্গলের বেধে দ্রব্যক্ষতি, শনির 

বেধে ব্যাধি, রাহু ও কেতুর বেধে বিস্ব, চন্ত্রের বেধে মিশ্রফল 

( অর্থাৎ ক্ষীণচন্ত্রবেধে অশুভ ও পুর্ণচন্ত্রবেধে শুভ ), শুক্রের 
বেধে রতিলাভ, বুধের বেধে বুগ্ধিগ্রাখরযর্য এবং বৃহস্পতির বেধে 

সর্বত্র শুভফল হইর থাকে । ২৩। 

স্বক্ষেত্রন্ছে বলং পূর্ণৎ পাদোনৎ মিত্রভে গ্রছে। 

অর্ধং সমগৃছে জ্ঞেয়ৎ পাদং শক্রগৃহস্থিতে ৪২৪) 

গ্রহ স্বীয় রাশিতে থাকিলে পূর্ণ অর্থাৎ চারিপাদ বল, 

মিত্রক্ষেত্রে থাকিলে তিনপাদ বল, সমক্ষেত্রে থাকিলে অর্ধ অর্থাৎ 

ছইপাদ ঝল এবং শত্রক্ষেত্রে থাকিলে একপাদ বল পাইয়া 
থাকে । ২৪। 

নরপতিজয়চর্ধ্যাস্বরোদয়ঃ। 

ইদঞ্চ সোম্যক্ুরাণাং বলং স্থানবশীৎ সমর. 8২৫। 
শুভ ও অণ্ুভগ্রহের এই বল স্থানবিশেষে সমান হয় 1২৫ 

এতদেব বলং বোধ্যং সৌঁম্যঃ জ্রৈ বিপর্ধ্যয়াৎ 0২৩1 
শুভ ও অণুভগ্রহের বৈপরীত্য হইতে এই বলের সমানত্ব 

বুঝিবে; অর্থাৎ সৌম্যগ্রহ যে যেস্থানে অবস্থিত হইয়। যেরূপ 

বলপ্রাপ্ত হয়) ক্ষরগ্রহ সেই সেই স্থানে অবস্থিত হইলে তাহার 
বিপরীত বলযুক্ত হইয়া! থাকে । ক্ররগ্রহ স্বীয় রাশিতে থাকিলে 
একপাদ, মিত্রক্ষেত্রে থাকিলে দ্বিপাদ, সমক্ষেত্রে থাকিলে 

ত্রিপাদ এবং শত্রক্ষেত্রে থাকিলে চতুষ্পাদ অর্থাৎ পূর্ণবল প্রাপ্ত 

হয় । ২৬ | 

স্থানবেধসমাযোগে যৎসংখ্যৎ জায়তে বলম. 

তৎসংখ্যৎ বেধাবন্তুনাৎ ফলং জ্বেয়ং বিচক্ষৈঃ ২৭11 
স্বস্বরাশিপ্রভৃতিহইতে বেধ হইলে গ্রহগণের যে পরি- 

মাণে পূর্ণ-অর্ধথ-আদি বল উৎপর় হয়, বেধ্যবস্তসমূহেরও সেই 

পরিমাণে শুভ ব1 অশুভ ফল হইয়া! থাকে । ইহ! বিচক্ষণ ব্যক্চি 

বিবেচনা করিয়া ফলাফল গণনা করিবেন । ২৭। 

গ্রহাঃ সৌম্যান্তথা ক্ুরা বক্রমার্গেচ্চনীচগাঃ | 
স্থানম্থা বোধ্যমিত্যেবৎ বলং জ্ঞাত্বা ফলং বদেৎ ॥২৮॥ 

সৌম্য বা ক্রুরগ্রহসকল বক্রগামী, সহজগামী, উচ্চস্থান- 

গত, নীচস্থানগত কি স্বক্ষেত্রস্থিত, ইহ। জ্ঞাত হইয়া গ্রহগণের 
বল বিচারপূর্বক বেধের শুভাশুভ ফল গণনা করিবে । ২৮। 

বক্রগ্রছে কলং দ্বিদ্বং ক্রিগুণং স্বোচ্চসংস্থিতে । 

স্বভাবজং ফলং শীস্ত্রে নীচে চার্ধাফলং গ্রে ॥২৯। 
শুভ ৰা ক্ররগ্রহ বক্রী হইলে দ্বিগুণ, উচ্স্থানন্বিত হইলে 

ভ্রিগুণ, শীত্রগতি হইলে স্বাভাবিক, এবং নীচস্থানস্থিত হইলে 
অর্ধ ফল প্রদান করে। গ্রহ যেরূপ বলবান্ হইয়া যে যে 
নক্ষত্রাদি বিদ্ধ করে, বেধ হইলে দেইরূপ ফলও সেই সেই 

স্থানে দিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ 

ভিথিরাশ্যৎশনক্ষত্রং বিদ্বং দ্র গ্রন্থেণ য। 

সর্ষেষু শুভকার্য্যেযু বর্জনীয়ং প্রযত্বতঃ 1৩০1 
ক্রুরগ্রহকর্তুক যে তিথি, রাশি, অংখ ও নক্ষত্র বিদ্ধ হয়, 

সেই তিথি, রাশি, নক্ষত্রাদিতে সকলপ্রকার গুভকার্ধ্য যন্তপূর্ববক 
পরিত্যাগ করিবে ; অর্থাৎ কোনপ্রকার শুভকার্ধয করিবে না ॥৩৭॥ 

ন নম্দতি বিবাহে চ ধাত্রায়াৎ ন নিবর্ততে । ৃ্ 
ন রোগাশ্ুচ্যতে রোগী বেধবেলাকতোদ্যমঃ ॥৩১। 



নরপতিজয়চর্ধযান্বরোদয়ঃ | 

তিথি-রাস্ত্রিআদির বেধসময়ে কোন কার্য্ের উদ্যোগ 

করিলে, তাহার ব্যাঘাত ঘটিয়! থাকে । অর্থাৎ বেধকালে বিবাহ 

করিলে আনন্দলাভ হয় না, যাত্রা করিলে প্রত্যাগমন হয় না, 
এবং রোগ হইলে সে রোগ হইতে আরোগ্য লাভ হয় ন11৩১। 

রোগকালে তবেদ্বেধঃ ক্েরখেচরলপ্তবঃ | 

বক্রগত্য। ভবেনুত্যু; শীষে জাপ্যকজান্বিতঃ ॥ ৩২। 
পীড়ার সময়ে বক্রগামী ক্রুরগ্রহের বেধ হইলে, রোগীর মৃত্যু 

হয় ;ও শীঘ্গামী ক্রুরগ্রহথের বেধ হইলে, পীড়িতজনের রোগ 
বহুকালব্যাপী হইয়া! থাকে | ৩২। 

বেধস্থানে ভবেদ্ ভক্ষে হুর্গে খণ্ডিঃ প্রজায়তে। 
কবিগ্রবেশনং তত্র যৌধঘাতশ্চ তত্র বৈ ॥ ৩৩ ॥ 

সর্বতোতদ্রচক্রে পূর্বাদিক্রমে যে দিকে নক্ষত্র বেধ হয়, 
সেই দিকে, গ্রামে, ছুর্গে, কোটে কিন্বা! সৈন্তে তঙ্গ হয়। যে 

ব্যক্তির অথব! হর্গকোটাদির নামের প্রথম অক্ষরে বেধ হর, 

সেই ব্যক্তির অথব! হূর্ণকোটাদিরও ভঙ্গ হয়। যে ছুর্াদির 
নাষের আদ্য অক্ষরের €বধ হয়, সেই হূর্গাদির খণ্ডন হয় এবং 
ছুর্গসৈন্তাদির মধ্যে চৌরযোদ্ধার প্রবেশ হয়। পুরুষের অথব! 
ছর্গকোট-আদির যে অঙ্গের বা নামের আদি অক্ষরের সহিত 

পাপগ্রেহর বেধ হয়, কোটাদির সেই দিকে এবং যোদ্ধার সেই 
জঙ্গে অন্তর আঘাত হুইয়! থাকে । ৩৩। 

শতপদচক্রে নামের আদ্য অক্ষরদ্ধারা নক্ষত্র ও রাশি নির্ণয় 

করিয়া, লক্ষত্রে ক্রুর ব1! সৌম্যগ্রহের অবস্থিতি বা বেধ পরিজ্ঞাত 
হইয়া, ফলাফল বলিবে। 

ত্র পূর্ববাদিকাষ্ঠায়াৎ বযরাশ্টাদিগৌরবিঃ। 
সা দিগন্তমিতা জ্ঞেয়। ভ্রিজআ্বঃ শেবাঃ সদোদিতাঃ 1৩৪॥ 

পুর্বব-আদি দিকে রবি, বৃষ-আদি ত্রিরাশিস্থ হইলে, সেই দিক্ 
অন্তগত'ভয়, এবং অপর তিনটী দিক্ সর্বদা উদ্দিত থাকে। 
অর্থাৎ হুরয্য পূর্বদিকে বৃষ মিথুন ও কট এই তিন রাশিস্থিত 
হইলে, জৈঠা আধাড় ও শ্রাবণ এই তিন মাসে পূর্ব্বদিক্ অস্ত- 
মিত হয় এবং দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর এই তিন দিক উদিত 

হয়) সৃর্ধয দক্ষিণদিকে সিংহ কন্যা ও তুল! এই তিন রাশিশ্থ 
হইলে, ভাদ্র আশ্বিন ও কার্তিক এই তিন মাসে দক্ষিণদিক্ 
অন্তগত তয় এবং পশ্চিম উত্তর ও পূর্ব্ব এই তিন দিক্ উদিত 
হয়") হুর্ধ্য পশ্চিমদিকে বৃশ্চিক ধন্ুঃ ও মকর এই তিন রাশি- 
গত হইলে, অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘ এই তিন মাসে পশ্চিমদিক্ 

৩৩ 

অস্তগত হয় এবং উত্তর পুর্ব ও দক্ষিণ এই তিন দিক্ উদিত 
হয়) এবং সূর্য্য উত্তরদিকে কুস্ত মীন ও মেষ এই তিন 
রাশিগত হইলে, ফাস্ভন চৈত্র ও বৈশাখ এই তিন মাসে উত্তর 
দিক্ অন্তগত হয়, এবং পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম এই তিন দিক্ 
উদ্দিত হয়। ৩৪। 

ঈশানস্থাঃ স্বরাঃ প্রাচ্যাং জ্েয়া'আগ্নেয়গীষমে। 
নৈর্থত্ন্থাস্ত বাকণ্যাৎ বায়ব্যাৎ সৌম্যদিকৃস্থিতাঃ (৩৫ 
চক্রের ঈশানকোণে অস্কিত অ উ ৯ ও-_-এই চারিটি শ্বর 

পূর্বদিকে সংলগ্ন বিবেচনা করিয়! পূর্বদিক্ অস্তকালে এই 
চারিটি স্বরকে অস্তগত জ্ঞান করিবে । অয়িকোণে অবস্থিত 

আ৷ উ ৪ ও--এই চারিটি স্বর দক্ষিণদিকে সংলগ্ন, দক্ষিণদিক্ 
অন্তমিত হইলে এই চারিটি শ্বরও অত্তমিত হইবে; নৈর্ধতি- 

কোণে অস্ষিত ই খ এ অং--এই চারিটি স্বর পশ্চিমদিকে 

সংলগ্র, পশ্চিমদিকের অন্ত হইলে এই চারিটি শ্বরেরও অন্ত 

হইবে; এবং বাষুকোণে অবস্থিত ঈ প্জ এ অ:--এই চারিটি 
গ্বর উত্তরদিকে সংলগ্ন, উত্তরদিকের অন্ত হইলে এই চারিটি 
্বরেরও অন্ত হইবে। ৩৫। 

নক্ষত্রাণি স্বরাবর্ণারাশয়ভ্তিথয়োদিশঃ | 

তে সর্বেইন্তমিতাজ্ঞেয়াহত্র ভানুক্সিমাসিকঃ ॥ ৩৬॥ 

যেদিকে হৃর্ধ্য ত্রিমাসিক হইয়া তিন রাশি-তোগক্রমষে 
অবস্থান করে, সেই দিক্ ও তদ্দিকস্থ নক্ষত্র, স্বর, অক্ষর, রাশি, 

তিথি এবং বার--সমস্তই অন্তগত হয়, জ্ঞান করিবে। ৩৬। 

নক্ষত্রেংভ্তে কজোবর্পে হানিঃ শোককরঃ স্বরঃ। 

রাশেখ বিদ্বৎ তিথে ভীতি? পঞ্চান্তে মরণৎ গ্রুবম_॥৩৭ 

অন্তদিকে নক্ষত্র অবস্থিত থাকিলে রোগ, অক্ষর অবস্থিত 

থাকিলে ক্ষতি,স্বর থাকিলে শোক, রাশি থাকিলে বি ও 

তিথি থাকিলে ভয়, ঘটিয়! থাকে; এবং যদি অন্তদিকে নক্ষত্র, 

অক্ষর, শ্বর, রাশি ও তিথি--এই পাচটিই অবস্থিতি করে, তবে 

নিশ্চিতই মৃত্যু ঘটিবে। ৩৭। 
যাত্রা যুদ্ধং বিবাদঞ্চ দ্বার প্রাসাদহর্্ময়োঃ । 

. ন কর্তব্যং শুভঞ্চান্যদস্তাশীতিমুখৎ নরৈঃ ॥ ৩৮॥ 
যাত্রা, সংগ্রাম ও বিরোধ করণ, দ্বারস্থাপর্) রাজগৃহ-অট্রা- 

লিকা-আদি নির্শাণ, মরণ প্রভৃতি শুভ ও অণ্ডত কার্য অন্ত- 

দিকের অভিমুখ করিয়! করিবে ন(। ৩৮। 

৮৮ 
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 অন্তালায়াং স্থিতৎ ধন্য নাক্বঃ প্রথমমন্ষরম_। 

তদা তু সর্ধকার্যোয়ু জ্বেয়োদেবছতোনরঃ ॥ ৩৯ ॥ 

যে ব্যক্তির নামের আদ্যবর্ণ অস্তদিকে থাকে; সেই ব্যক্তির 
সর্ধকার্ধ্যেই দৈববর্তৃক বিস্ম উপস্থিত হয়। ৩৯। 

কবে কোটে তথা যুদ্ধে চতুরঙ্গে মহাঁছবে। 
বর্জা-অন্তংগভাযোধাধদীচ্ছে জয়ং রণে ॥ ৪* ॥ 

 ছুর্নসৈষ্তাদির মধ্যে চৌরযোদ্ধার প্রবেশে, ছুর্গমধ্যে, লামান্ 
যুদ্ধে, অথবা হস্ত্ী-অশ্ব-রথ-পদাতিক এই চতুরঙ্গবলযুক্তে মহাযুদ্ধে 
যে ব্যক্তি জয় ইচ্ছা করে, সেই বাক্তি, শ্বীয় নামের আদ্যক্ষর অন্ত- 
দিকে অবস্থিত থাকিলে, সেই দ্দিকের যুদ্ধে যাত্র! করিবে ন119০। 

নক্ষত্রেভুদিতে পুক্ির্বর্ণে লাভঃ ত্যরে সুখম:। 
রাশেধ জয়ন্তিথে! ভেজঃ পদাণ্থিঃ পঞ্চকোদয়ে 08১11 
উদয়দিকে নক্ষত্র অবস্থিত থাকিলে পুষ্টি, অক্ষর থাকিলে 

লাত, ত্র থাকিলে সখ, রাশি থাকিলে জয় ও তিথি থাকিলে 

তেজঃ হয়; এবং একবারে যদি নক্ষত্র, বর্ণ, শ্বর, রাশি ও 

তিথি এই পাচটিই উদরধিকে অবস্থান কনে, তাহা হইলে 

মনুষোর অভিলধিতস্থান-আদির লাভ হয়। ৪১। | 

প্রশ্নকালে ভবেদ্ধিদ্ধং ন্লগ্নৎ ক্রু,রখেচরৈঃ। 
তদ্দ,উং শৌভনৎ সৌঁম্যর্শি শ্রৈর্মিশরং ফলং মতম 8২ 

্রশ্নকালে যে লগ্ন হইবে, সেই লগ্ন যদি ক্রু,রগ্ীহকর্তৃক বিদ্ধ 
হয়, চাহ] হইলে নিষিদ্ধ (অশুভ) ফল হইয়া থাকে; প্রশ্ন, 

লগ্প শুভগ্রহকর্তৃক্ বিদ্ধ হইলে শুভ ফা হয়; এবং মিশ্র অর্থাৎ 

সৌমা ও ক্রুরগ্রক ক বিদ্ধ হইলে মিশ্র অথাৎ্গুভ ও অপ্ডতভ 
উভয়বিধ ফলই সংঘর্টিত হয়| ৪২। 

গ্রহতিন্বন্ত ষল্পগ্নং ফলৎ লগ্মস্বভাবতঃ ॥, 

জ্ঞাতব্যমীক্ষণে কেন্দ্রে ভাষিতং যচ্চরাদিকম_ ॥ ৪৩ 
বে লগ্ন গ্রহকর্তৃক বিদ্ধ হয়, সেই লগ্নের স্বভাব-অনুসারে 

কেন্ত্রস্থানে শুভ ও অশুভ গ্রহের দৃষ্টি ও চর স্থির কিন্বা দৃযাত্মবক 

শগ্র জ্ঞাত হইয়া, শুভ-অগ্তভাদি ফল বলিবে। ৪৩। 

ভ্ুরৈকভযতোবিদ্ধা যন্যাক্ষরতিথিস্থরাঃ। 

রা পির্ধিঝাঞ্চ- পঞ্চাপি তস্য মৃত্রার্ন যংশয়ঃ 0 8৪1. 

যাহার অর্চর, তিথি, স্বর, রাশি ও নক্ষত্র -এই পাচটিই 

পাপগ্রহ্কর্তক উভয়গ্রাকারে অর্থাৎ ত্র ও উৎক্রমরূপে বিশ্ব 
৯য়, তাহার মৃত্যু নিশ্চন্নই হইবে। 8৪ । 

নরপতিজয়চর্ধ্যান্থয়ৌদয়ং | 

মণ্ডলং লগরং গ্রামৎ দুর্গং দেবালয়ং পরম. । 

ক্র/রোভগ্নন্থিতে বেখে বিদশ্বীষ্তি ন সংশয় ॥ ৪৫॥ 
যে নক্ষত্র বা রাশিতে যেযে দেশ নগগ্গ গ্রাম হুর্গ দেব- 

গৃহ ব! পুর বাবস্থিত থাকে, সেই নঙ্গত বা রাশির সহিত ও 
সেই সেই .দেশ নগর গ্রাম-আমির নামের আদ্য অক্ষয়ের 
সহিত ক্রুরগ্রহকর্তৃক ক্রম ও উৎক্রমরূপে রেধ হইলে, সেই 
সেই দেশ নগর গ্রাম-সাদির ধ্বংস হয়। ৪৫। 

কত্তিকাদিঝিকাতেতে ক্রেরবেধে চ কৃরণাতঃ। 
সর্ষে নাতিস্থদেশাভ্ভাবিনশ্যন্তি বথ্থাক্রেযম.| ৪৬॥ 

কুর্মৃচক্রে ক্ৃত্ভিক রোছিণী ও ম্বগশিয়! যে তিনটি নক্ষত্র 

কুর্ঘের নাতিদ্দশে অবস্থিত আদ্ছে, সেই তিনটি নক্ষত্ধে যে 
কতিপয় দেশ-নগর-গ্রামাদি অবস্থিত থাকে, তাহাদিগের নামের 
আদাক্ষরের মছিভ কোন ক্র,রগ্রহের বেধ হইলে, যথাক্রমে 
মেই দেশ নগর-গ্রাম-প্রত্বতির বিনাশ হয়। এ কুর্মচক্রে হে 

নক্ষত্র পাপগ্রহকর্তৃক বিদ্ধ হয়, সেই নক্ষত্র যদ্দি পাগগ্রছকর্তৃক 
সর্বতোভভ্রচক্রেও বিদ্ধ হয়, তাছ! হইলে সেই বিদ্ধ নক্ষত্রে ষে 
যে ছেশ-নগর প্রতৃতি অবস্থিত থাকে, মেই সেই দেশ-নগরা- 
দির নিশ্চয় ধ্বংস হইয়া থাকে ।9৬। 

কতিকায়াং তথ। পুষ্যে রেবতাক পুনর্বসে 1 

বিদ্ধে সতি ক্রেমাজ্জ্ঞেয়ং বর্ণেঘু ত্রাত্বণাদিযু | ৪৭॥ 
রৃত্ধিক! পুষা! রেবতী ও পুনর্ধস্থ এই চারিটি নক্ষত্র গুভ 

বা অগ্ডভগ্রহকর্তৃক বিদ্ধ হইলে? জ্রাঙ্ধণ ক্ষত্রিয় বৈশ্বা ও শৃষ্্র 

এই চারি বর্ণক্রমে বেধ হইয়] শুভ বা অণ্তুভ ফল হুয়। অর্থাৎ 

কৃত্তিক! নক্ষত্রে কোন গ্রহকর্তৃক বেধ হইলে ব্রাহ্মণের বেধ হয়; 
গুঁভগ্রহকর্তৃক বেধ হইলে শুভ ফলও অগুভ্গ্রহকর্ডক বেধ 

হইলে অশুভফল হইয়া থাকে! এরূপে পুষ্যানক্ষত্রবেধে 

ক্ষত্রিয় রেবতীবেধে বৈশ্য ও পুনর্বন্থবেধে পৃর্রের বেধ এবং 

শুভ বা অণ্ডভগ্রহবেধে গুভ বা অস্ডভ ফল হইয়া থাকে । ৪৭। 

ভৌল্যং ভান্ত্যৎ রলোধান্যৎ গজাশ্বাদিচতুষ্পদম..॥ 
সর্ববৎ ম্ার্ঘ্যতাং বাতি, বস্ত্র ক্র/রোব্যবন্থিতঃ ॥ ৪৮ ॥ 
পরিমাণের উপযোগী ভ্রব্যাদি, মণিরত্বাদি, মধুরদি রস, 

ধান্তাদি শহ্ত বা হস্তিবোটকাদি চতুষ্পদ জন্তু,এই সকলের 
নামনক্ষত্রে বা! আদ্যবর্ণে ক্রুবগ্রছ্থের বেধ হইলে, এই কল 

দ্রবা ব। ঝস্ত'গ্রহৃতির অধিক মূলা হইবে, এবং গুগ্রহ্থের বেধ 

হইলে অল্প সূ হইবে। ৪৮। 



নর়পতিজয়চর্ধ্যান্বরোদয়ঃ | 

' ক্রররেধসমাযোগ্ে বন্যোপ গ্রহসম্ভবঃ 

ল্য মৃত্যু  লন্দেছোরোগাদ্বাপি রণেইপি বা 1৪৯ 
ক্রুরগ্রহকর্তৃক বেধ হইলে যদি তাহাতে উপগ্রহ দৃষ্ট হয়, 

তাহ! হইলে যুদ্ধে বা রোগে অবশ্ঠ মৃষ্ঠ্য হইবে । ৪৯। 

বুর্জ পঞ্চমৎ ধিষঃং জ্ঞেয়ৎ বিছ্ান্থুখাভিধম.। 

শুলফাউমতৎ প্রোক্তং নন্নিপাতং চতুর্দেশে | 
কেতুরষ্টাদশং বিস্তাচুককা স্যাদেকবিংশতিঃ । 
স্বাবিংশতিতমে কম্পন্ত্রয়োবিংশে চ বজ্জকম,। 

নির্ঘাতশ্চ চতুর্বিংশে প্রোক্কাশ্চাট বুপগ্রহাঃ | 

স্বস্থানে বিছ্দাজ্ঞেযাঃ সর্বকার্যোয়ু সর্বদা ॥ ৫০ | 
এক্ষণে উপগ্রহ্থের বিবরণ কথিত হইতেছে-_যে নক্ষত্র হর্ণয 

অবস্থিতি করেন, সেই নক্ষত্র হইতে গঞ্চম নক্ষত্রকে বিছবানুগ, 
অষ্টম নক্ষত্রকে শৃল, চতুর্দশ নক্ষত্রকে সন্নিপাত, অষ্টাদশ 
নক্ষত্রকে কেতু, একবিংশ নক্ষত্রকে উন্কা, দ্বাবিংশ নক্ষত্রকে 

কম্প, ভ্রয়োবিংশ নক্ষত্রকে বজ্ঞ, এবং চতুর্ব্বিংশ নক্ষত্রকে নির্ধখাত-_ 

এই অষ্টবিধ উপগ্রহ কহে । ' এই উপগ্রহেরা তাহাদের তোগ- 
সময়ে সকল কার্ধ্যেই সর্বদা! বিদ্ব ঘটাইয়। থাকে । ৫*। * 

জন্মভৎ কর্ম চাধানং বিনাশং সামুদারিকম.। 

সাংঘাতিকমিদৎ ধিষষট্কং সার্বজনীনকম_॥ &১ 
জন্মনক্ষত্র, কর্মনক্ষত্র, আধাননক্ষত্র, বিনাশনক্ষত্র, সামু- 

্লার়িকনক্ষত্র ও মাংঘাতিকনক্ষত্র--এই ছয়টিকে সকলসাধারণ 
বলিয়! বুঝিতে হইবে । ৫১। 

জাতিদেশাভিযেকঞ্চ নবধিষ্জানি ভুপতেঃ | 

বেধৎ জ্ঞাত্বা ফলং জ্রহি সৌম্যঃ ক্রুরৈঃ শুতাশুভম্ 1৫২ 

জাতিনক্ষত্র, দেশনক্ষত্র ও অভিষেকনক্ষত্র এই তিনটি এবং 

পূর্ধব কথিত জন্মনক্ষত্র, কর্ম্মনক্ষত্র, আধাননক্ষত্র, বিনাশনক্ষত্র; 

সামুদায়িকনক্ষজ্ল ও সাংঘাতিকনক্ষত্র এই ছয়টি,--সর্বসমেত 

এই নবপ্রকার নক্ষত্র নৃপতির বিষয়ে কথিত হয়। এই নয়টি 

নক্ষত্রের সৌম্য বা ক্ররগ্রহকর্তৃক বেধ বিদিত হইয়। গুত কিনব! 
অগ্তভ ফল বলিবে। ৫২। 

জন্মভং জন্মনক্ষঞ্রং দশযং কর্মমসংজ্ঞকম.। 

পঞ্চবিংশং তথাধানং ভ্রয়োবিংশং বিনাশকম.। 

অহ্টাদশঞ্চ নক্ষত্রং সামুদ্রায়িকসংজ্ঞকম.। 

15 জার্িজগিত নিজে গজ খিতেজাস- ভি । 
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৩৫ 

যডিংশং রাজ্যজা'তং ছি জাভিনামস্বজা তিভম._।' 
দেশতং দেশনক্ষত্রং রাজ্যর্থমভিযেকজম_॥ ৫৩ | 

যাহার যে নক্ষত্রে জন্ম হইবে, সেইটিই তাহার জন্মনক্ষর 

বলিয়া গ্রহণ করিবে | জম্মনক্ষত্রের দশমনক্ষত্রকে বর্খনক্ষত্র 

1 বলিবে। এইরূপ জন্মনক্ষত্রের পঞ্চনিংশ নক্ষত্রকে আধাননক্ষত্র, 

ত্রয়োবিংশকে বিনাশ, অষ্টাদশকে সামুদায়িক এবং ষোড়শ 

নক্ষত্রকে সাংঘাতিকনক্ষত্র কহিবে 1 যে নক্ষব্রে রাঞ্জা রাজো 

অভিষিক্ত হন, তাহাকেই অঠিষেকনক্ষত্র কহে। যন্ডুবিংশ 
নক্ষত্রই রাজানক্ষতর নির্ণাত হয়। শ্ব্সাতিনক্ষত্রের নামই জা্ি- 

নঙ্চত্র $1 শতপদচক্র-দৃষ্টে দেশের নামের আদ)অক্ষর ৫ 

নক্ষত্রে হইবে, সেই নক্ষত্রকেই দেশনক্ষত্র কহিবে । ৫৩। 

কলং। 

মৃহ্যুঃ শ্যাহ্জম্মতে বিদ্ধে কর্মভে ক্রেশ-এব চ। 

আধানক্ষে প্রবাসঃ ম্যাত্বিনাশে বন্ধুবিগ্রহঃ । 
সামুদায়িকভেরিষং ছানিঃ সাংধাতিকে তথা। 

জাতিতে কুলনাশঃ ম্যাঘন্ধনং চাভিবেকভে । 

দেশতে দেশভঙ্গশ্চ ক্রুরৈরেবং শুভৈঃ শুভম.। 
উপগ্রহসমাষোগে মৃত্যুর্ভবতি নান্যথা ॥ ৫9 ॥ 
জন্মকম্মাদি এই নয়টি নক্ষত্র ক্রুরগ্রহকর্তুক বিদ্ধ হইলে 

অণু ফল হয়। বথা_-জন্মনক্ষত্র ক্রু,রগ্রহকর্ভুক বিদ্ধ হলে 

মৃত্যু হয়, এইবঈপ কর্মমনক্ষত্রে ক্লে, আধাননক্ষত্রে প্রবাস, 
বিনাশনক্ষত্রে বন্ধবিচ্ছেদ, সামুদায়িকনক্ষ্জে অরিষ্ট অর্থাৎ উপ- 

দ্রব, সাংঘাতিকনক্ষত্রে ক্ষতি, জাঠিনক্ষত্রে বংশধবংন, দেখ. 

নক্ষত্রে রাষ্ট্রবিপ্রব এবং অভিষেকনক্ষত্রবেধে বঙ্ধন হইরা 

থাকে। এই নয়টি নক্ষত্র শুভগ্রহকর্তৃক বিদ্ধ হইলে গু5 কণ 

হয়। যদি এই নবপ্রকার নক্ষত্রের পাপগ্রহব্ধেকালে উপগ্রহ 

তুক্ত থাকে, তাহ হইলে মৃত্তা হইবে, ইহার কোন অন্যথ। 
নাই। ৫৪। 

ভয়ং ভঙ্গশ্চ ঘাতশ্চ মৃত্যুর্ডঙ্গো যুতা যৃতি:। 
টিটি বেৰে ফলং ভবে ॥ ৫৫1 

সী ০ 

* ৩১ পৃষ্ঠায় উপগ্রহচক্র দেখ । রর 

1 ষঞ্াড়ীচক্র যাহ কালীচক্রনামে অঙ্ষিত হইরাছে, তাহ। 
৩ য়) খণ্ডের ১৯৬ পৃষ্টার় দেখ । ০ 

+ পের 7৬3 £০ পয়ায় ভিক্ষার ল্াতিজিকপণ /দথ ?ি 



১৩৪৬] 
চর 

সপ 

কুর্যযভোগ- | ১ বিছান্ুখ 
নকল । ৫ 

৩ সম্নিপাত 
১৪ 

২ শৃল 
৬ 

১ অশ্বিনী 

২ ভরণী 

৩ কৃত্তিক! 

৪ রোহিণী 

৫ মুগশির! 
৬ আদ্র? 

৭ পুনর্বন্থ 

৮ পুষ্যা 

১৪ চিত্রা 

৯ অঙ্লেষা 1১৫ শ্বাতি 

১০ মঘা ১৬ বিশাখা 
১১ পূর্বফস্তনী।১৭ অন্থরাধ। 

৯ অশ্লেষ! [১২ উ, ফন্তবী1১৮ জো 
১* মথা ১৩ হস্ত ১৯ মূলা 

১১ পূর্ব স্তণী১৪ চিত্র! |২*পূর্বাধাঢ়া 
১২ উ, ফন্তনী১৫ স্বাভতি |২১ উ, বাড়া 

৯ অশ্লেষা 1১৩ হস্ত [১৬ বিশাখা! ২২ শ্রবণ! 
১০ মঘা 1১9 চিত্রা 1১৭ অন্থরাধ। |২৩ ধনিষ্ঠা 

১১পুর্ববফস্তণী 1১৫ স্বাতি [১৮ জ্োষ্ঠা 1২৪ শতভিষ! 

১২ উ, ফত্তণী১৬ বিশাখা! (১৯ মূলা! |২৫ পূর্বভাত্র 
১৩ হত্তা [১৭ অঙ্থ্রাধ! 1২০পূর্ববাষাড়া |২৬ উ, ভাদ্র 
১৪ চিত্র [১৮জ্যেষ্টা |২১ উ, ষাঢ়া |২৭ রেবতী 
১৫ শ্বাতি [১৯মূল] [২২ শ্রবণ! | ১ অশ্বিনী 
১৬ বিশাখা! [২০ পুর্বাধাঢ়া (২৩ ধনিষ্ঠা | ২ ভরণী 
৯৭ অনুরাধা! |২১উ, হাটা ২৪ শতভিযা | ৩ কৃত্তিকা 
১৮ জ্যেষ্ঠ [২২ শ্রবণা 1২৫ পূর্ববভাদ্র | ৪ রোহিণী 
১৯ মূল! ২৩ ধনিষ্ঠা 1২৬ উ, ভাদ্র | ৫ মগশির! 

২*পুর্বাষাঢ়া ২৪ শতভিষ। |২৭ রেবতী | ৬ আতর 
২১উ, যাঢ়া 1২৫ পূর্বভাদ্র | ১ অশ্বিনী | ৭ পুনর্বস্থ 
২২ শ্রবণা [২৬উ, তাত্র| ২ভরণী ৪1 ৮পুষা 
২৩ ধনিষ্ঠা |২৭ রেবতী | ৩কৃত্তিকা | ৯ অগ্লেষা 
২৪ শতভিষ] | ১ অশ্বিনী | ৪ রোছিণী 1১০ মথা 
২৫ পূর্বভাদ্র | ২ ভরণী 

২৬উ,ভাত্রপদ ৩ কৃত্তিক! | ৬ আদ্র? 
২৭ রেবতী | ৪ রোহিণী | ৭ পুনর্বস্থ [১৩ হস্তা 

পাঠকবর্গের সহজে উপগ্রহ জানিবার নিমিত্ত এই চক্রটি 
অঙ্কিত কর! হইল ।-_-এই চক্ষে হুর্যাভোগনক্ষত্র হইতে গণনার 
প্রথম শুতে ুর্য্যভোগনক্ষত্র, দ্বিতীয় স্তম্তে এ কুর্যাভোগনক্ষত্র 
হইতে পঞ্চম নক্ষপ্, তৃতীয় স্তস্তে অষ্টম, চতুর্থ স্তস্তে চতুর্দশ। 
পঞ্চম ত্স্তে অষ্টাদশ, বষ্ঠ স্তস্ভে একবিংশ, সপ্তম স্তত্তে দ্বাবিংশ, 
অষ্টম শুস্তে ভ্রয়োবিংশ, এবং নবম স্তাস্তে চতুর্বিংশ নক্ষত্র নামা- 
স্কিত করা হইয়াছে । এই চক্রত্বারা হুধা যখন যে নক্ষত্রে 
অবস্থিতি করিবেন, সেই নক্ষত্র হইতে যে যে নক্ষত্র উপগ্রত 

৫ মূগশিরা 

৬ আর? 

৭ পুনর্ববস্ 

৮ পুষ্য 

৮ পুষা। 

১৯ মূল! 

১০ মঘা 

১৩ ভন্ত! 

১৪ চিত্রা 

১৮ ভোঠ। 

২পূর্ববাধাঢ়! |২৩ ধনিষ্ঠা | 

২১ উ, ষাড়া 1২৪ শত ভিযা 1২৫ পূর্ববভাদ্র ।২৬ উ, ভান্র |২৭ রেবতী 
২২ শ্রবণ! 

২৩ ধনিষ্ঠা 

২৪ শতভিষা |২৭ রেবতী 

২৫ পূর্ববভাত্র 
২৬ উ, ভাদ্র 

২৭ রেবতী 
১ অশ্বিনী 

২ভরণী 

৩ কৃত্তিক! 

৪ রোহিণী 
৫ মুগশির! 

৬ আদ্র? 

৭ পুনর্যনথ 
৮ পুষা৷ 

৯ অশ্লেষা 

১১ পূর্বফত্তণী ১৪ চিত্র! 

১২ উ, ফন্তুণী১৫ শ্বাতি 

৫ মৃগশির! |১১ পূর্বফস্তণী১৫ হ্বাতি 

১২ উ, ফন্তণী১৬ বিশাখ! 

১৭ অন্রাধ! [২পূর্ধ্বাষাড়া ২১ উ, যাড়া 1২২ শ্রবণ! 

নরপতিজয়চর্য্যান্যরোদয়ঃ। 

% উপগ্রহ্চক্র । 
৪ কেতু 

১৮ 

৮ নির্ঘাত 
২৪ 

২৪ শতভিষ। 

২৫ পুর্ববভাদ্র 

২৬ উ, ভাদ্র 

৫ উচ্বা 
২১ 

৬ কম্প 

২২ 

২১ উ, যাঢ়। ]২২ শ্রবধ! |২৩ ধনিষ্ঠা 
২২ শ্রবণ ২৩ ধনিষ্ঠা 1২৪ শতভতিষ! 

২৪ শতভিয1|২৫ পূর্বভাদ্র 

৭ বনজ 
২৩ 

১ অশ্বিনী 

২ ভরণী 

৩ কৃত্তিকা 

৪ রোহিণী 

৫ মুগশিরা 

৬ আর 

৭ পুনর্বস্থ 
৮ পুষ্য 

৯ অশ্লেষা 

২৫ পুর্ববভাদ্র |২৬ উ, ভান্র 1২৭ রেবতী 

২৬ উ, ভাদ্র ২৭ রেবতী | ১ অশ্বিনী 
১ অশ্বিনী | ২ ভরণী 
২ভরণী | ওরুত্তিক। 

৩কৃত্তিকা | ৪ রোহিণী 
৪ রোহিণী । ৫ মুগশির! 

৫ মৃগশিরা | ৬ আদ্র 
৬ আদ্র! |৭পুনর্বন্থ 

৭ পুনর্বস্থ | ৮ পুষ]। 
৮ পুষা | ৯ অগ্লেষা (১, মধা 
৯ অশ্লেষা 1১* মঘা! 1১১পুর্বফন্ত দী 

৯ অগ্লেষা 1১৭ মঘ। ১3 ূর্বফন্তুণী ৯ উ) ফন্তণী 

১ মঘা ১১ পূর্বকন্তপী১২ উ, ফ্তুণী ১৩ হস্তা 

১১ পুর্ববফন্তণী ১২ উ, ফন্তণী১৩ হস্তা ১৪ চিত্রা 
১২ উকন্তণী [১৩ হস্ত ১৫ স্বাতি 

১৩ হস্তা [১৪ চিত্র ১৬ বিশাখা! 

১৫ শ্বাতি ১৭ অন্ুরাধ! 

১৬ বিশাখা ১৮ জ্যোষ্া 
১৭ অনুরাধ! ১৯ মূল! 

১৮ জোষ্ঠা ১৯ মুল! ২০পূর্বাধাঢ। 

১৯মূলা |২৭পূর্ববাধাড়া |২১ উ, যাড়া 
২০পুর্ববাবাড়া ২১ উ, বাটা |২২ শ্রবণ 

২৩ ধনিষ্ঠ 

হইবে, তাহার নাম খ্রস্তস্তের উপরিভাগেই লিখিত হইয়াছে। 
ইহ্াত্বারা অতি সহজেই উপগ্রহ-আদি জান যাইতে পারিবে । 
যথা-_অশ্বিনী নক্ষপ্জে রবি থাকিলে, তাহার পঞ্চম নক্ষত্র মুগ- 
শিরা বিছানুখনাম! উপগ্রহ হইবে; এইন্প পুষাঁয় শৃল, 
চিত্রায় সম্িপাত, জোট্টায় কেতু, উত্তরাষাঢায় উদ্ধা, শ্রবণায় 
কল্প, ধনিষ্ঠায় বজ ও শতভিষায় নির্ঘাত হইবে । এইকপ 
অবশিষ্ট নক্ষত্রসমূহেরও বিচার করিতে হুইবে। 

১ অশ্বিনী 

২ ভরণী 

৩ কৃত্তিক! 

৪ রোহিণী 

৫ মৃগশিরা 

৬ আতর 
৭ পুনর্বন্ 

৮ পুষ্যা, 

১৪ চিত্রা 

১৫ স্বাতি 

১৬ বিশাখা! 

১৭ অন্ুরাধ। 

১৬ বিশাখা ১৮ জোষ্ঠা 
১৭ অনুরাধা 

১৮ লোষ্ঠ। 

১৯ মূল! 



নরপতিজয়চর্য্যান্বরোদয়ঃ | 

'এক পাঁপগ্রহকর্তৃক নাড়ীনক্ষত্রের বেধ হইলে যুদ্ধে ভয় 

উপস্থিত হয়। এরূপ নাড়ীনক্ষত্রের হই পাপগ্রহকর্তৃক বেধে 
যুদ্ধভঙ্গ, তিন পাপগ্রহ-বেধে যুদ্ধে আঘাত, চারি পীপগ্রহ-বেধে 

যুদ্ধে মৃত্যু এবং পঞ্চ পাপগ্রহ-বেধে যুদ্ধে ভঙ্গ ও মৃত্যু ঘটিয়া 

থাকে । ৫৫। 

ভিথিবি/ঞং স্বরোরা শির্বর্ণশ্চৈব তু পঞ্চমই । 
যদ্দিনে বিধ্যতে চত্দ্রন্তদ্দিনে স্থ্যাৎ শুভাশু তম. ৫৬॥ 

যে দিবসে তিথি, নক্ষত্র, শ্বর, রাশি কিন্বা! অঙ্গর চন্দ্রের 
সহিত বিদ্ধ হয়, সেই দিনে শুভ বা অণ্ডতত ফল বিচার করিয়। 

বলিবে । ৫৬। 

অথার্থং সংপ্রবক্ষ্যামি বছুক্তং ভ্রদ্ধযামলে । 
একানীতিপদে চক্রে গ্রহবেধে শুভাশুভম.॥ ৫৭ ॥ 
ব্রহ্মযামলোক্ত সর্বতোভদ্রচক্রে একাশীতি কোষ্ঠ-মধ্যে যে 

গ্রহের বেধ হইলে যে শুভাগ্ডভ ফল হয়, 'ভাহার অর্থ কহি. 
তেছি। ৫৭। 

দেশঃ কালন্তথ। পণ্যমিতি ত্রীণ্যর্ঘনির্ণয়ে | 
চিন্তনীয়ানি বিদ্ধানি সর্ব্বদৈবিচক্ষণৈ2 ॥ ৫৮ ॥ 
অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে দেশ কাল ও বিক্রয়দ্রবা এই 

তিন বিষয়ের বেধ সকল সময়েই দৈবন্ঞ চিস্তা। করিবে । ৫৮। 

দেশোহথ যণ্ডলৎ স্থানমিতি দেশস্ত্রিধোচ্যতে । 

বর্ষৎ মানং দিনঞ্চেতি ভ্রিধা কালোছপি কথ্যতে। 

ধাতুমুলঞ্চ জীবশ্চ পণ্যমেবং ব্রিধা মতং ॥ ৫৯॥ 
দেশ, মণ্ডল ও স্থান--এই তিনপ্রকারে দেশ বিভক্ত হয়। 

বসর) মাস ও দিন-_এই তিনপ্রকাঁরে কাল বিভাগ করা হই- 
মাছে । পণাও তিনপ্রকার--ধাতু, মূল ও জীব । ৫৯। 

অথ ত্রিকততয়ন্থান্থ বক্ষ্যামি ম্বামিখেচরান্ ॥ ৬০॥ 
অনস্তর দেশ মণ্ডল ও স্থান, বর্ষ মাস ও দিন, এবং ধাতু 

মূল ও জীবের অধিপতিগ্রহগণের বিবরণ কহিতেছি ।৬০। 

দেশেশারানহুমন্দেজ্যামগ্ডলস্বামিনঃ পুনঃ । 

কেতুনুর্য্যসিতাঃ স্থাননাধাশ্চন্দ্রারচন্দ্রজাঃ। 

বর্ধেশারাহ্থকেত্বার্কিজীবামাসাধিপাঃ পুনঃ । 
ভোমার্কভ্ঞ(সতাজেয়াশ্চন্দ্রশ্চ দিবসাধিপঃ। 

ধাত্বীশাঃ সৌঁরিপাতারাজীবেশাজ্ঞেনদুসুরয়ঃ | 

মূলেশাঃ কেতুশুক্রার্কা-ইতি পণ্যাধিপাগ্রহাঃ॥ ৬১। 

৩৭ 

রাহ, শনি ও বৃহস্পতি দেশের অধিপতি; কেতু, হুর্ধ্য ও 

শুক্র মগুলের অধিপতি; ও চন্দ্র, মঙ্গল ও বুধ স্থানের অধি- 

পতি;--রাহু, কেতু, শনি ও বৃহস্পতি বর্ষের অধিপতি $ মঙ্সল, 

সুর্য, বুধ ও শুক্র মাসের অধিপতি) ও চন্দ্র দিবসের অধি- 
| পতি ১--এবং শনি, রাহ ও মঙ্গল ধাতুর অধিপতি; কেতু, 

শুক্র ও রবি মূলের অধিপতি ; ও বুধ, চন্দ্র ও বৃহস্পতি জীবের 

অধিপতি । ৬১। 

পৃংগ্রহারাহুকেত্বর্কজীবভূমিস্ুতামতাঃ । 
গ্রে? সিতশীভাংশৃ সৌরিসৌম্যে! নপুংসকো 1৬২৪ 
রাহ, কেতু, রবি, বৃহস্পতি ও মঙ্গল পুরুষ গ্রহ; শুক্র ও 

চন্্রস্ত্রীগ্রহ ) এবং শনি ও বুধ ক্লীবগ্রহ । ৬২। 

সিতেম্দ, সিভবর্ণেশেই রক্তেশে তোঁমভাক্ষরো। 
গীত সৌঁমাগুর কষ্ণারান্থকেন্বর্কজামতাঃ ॥ ৬৩1 

গুক্র ও চন্ত্র শুর্লবর্ণের অধিপতি ; মঙ্গল ও হৃর্যা রক্তবর্ণের 

অপ্নিপতি; বুধ ও বৃহস্পতি পীতবর্ণের অধিপতি ; এবং রাহ, 

কেতু ও শনি কৃষ্ণবর্ণের অধিপতি । ৬৩ । 

গছে বক্রোদয়ে ঘঃ স্থাুচ্ে স্বাংশে বলাধিকঃ। 
দেশাদীনাং স এবৈকঃ স্বামী খেটন্তথামতঃ ॥ ৬৪ 

স্বগৃহে, বক্রী হইলে, উচ্চরাশিতে, অথবা! শ্বরাশির নবাংশে 
যে গ্রহ অবস্থিতি করিয়া বলাধিক হয়, সেই গ্রহই দেশমওল- 
আদির অধিপতি গ্রহ হইয়া থাকে । ৬৪। 

বক্রোদয়ে হর্খেযু পুর্ন বীর্ষ্যোগ্রহোভবেৎ । 

তদগ্রপৃষ্ঠগে থেটে বলং ত্রেরাশিকাম্মভম_ | ৬৫ ॥ 

বক্রোদয় গ্রহ ন্বগৃহে থাকিয়! যদি পুর্ণবলবান্ হয়, তাহ! 

হইলে সেই গ্রহের পূর্ব্বরাশি ও পৃষ্ঠরাশি গমনে ত্রৈরাশিক 
গণনাদ্বারা বলাবল বিচার করিয়া! ফল বলিবে। ৬৫। 

উচ্চাংশন্ছে বলে পূর্ণৎ নীচাংশস্ছে দলং বলং। 
ব্রেরাশিকবশাজ্জ্ঞেয়মন্তরে তু বলৎ বুধৈঃ ॥ ৬৬॥ 
বক্রীগ্রহ উচ্চাংশস্থ হইলে পূর্ণবল হয়, নীচাংশস্থিত হইলে 

অর্ধবল হয়, এবং অন্তরে অর্থাৎ উচ্চ ও নীচ রাশির মধ্যে কোন 

রাশিতে অবস্থিতি করিলে ত্রেরাশিক গণনান্বার! এ গ্রহের 
বলের হাস ও বৃদ্ধি জানিয়। ফলাফল বলিবে ।,৬৬। 

এবং দেশাদিনাথাস্কাবেধে জ্ঞেয়াগ্রহং প্রতি । 

সুহ্ধদঃ শত্রবোধধ্যা শ্চিম্তনীয়াঃ গ্রবত্তঃ ॥ ৬৭ ॥ 
৬০ ২৬ 



৩৮ 

পেশ-মগুল-পণ্যাদির অধিপতি গ্রহের সহিত অন্ত গ্রহের বেধ 

হইলে, এই অধিপত্তি গ্রহ্দিগের মধ্যে কোন্ কোন্ গ্রহ মিত্র, 

কোন্ কোন্ গ্রহ শক্র, ও কোন্ কোন্ গ্রহ সম, ইহা! জাণিয়] 
শুভাশ্তভ ফল বলিবে । যথা--রবি যদি মণ্ডুলাধিপতি হয় এবং 

তাহার মিত্র চন্দ্র মঙ্গল ও বৃহস্পতি এ মগডলকে বেধ করে, ভাহ! 

হইলে এ মণ্ডলের গুভফল হইবে । যদি এ রবির সমগ্রহ বুধ বেধ 
করে, তাহ! হইলে ইহার বেধে কোন শুভ বা অগ্ুডত ফল হয় 

না। যদি এ রবির শক্রগ্রহ শনি ও শুক্র এ মণ্ডলকে বেধ করে, 

তাহ! হইলে এ প্রদেশে অশ্তুভ ঘটন! হইয়। থাকে । এ দেশের 
জীব, কি ধাতু, কি মূল, ইহার মধ্যে কাহার অণ্ডতভ ঘটন হইবে, 

তাহার গণনার প্রণালী উপরি লিখিত হইয়াছে । ৯৭। 

জ্বমিএসমশত্র,ণাৎ বেধ।দ্দেশাদিকৎ ক্রেমাৎ। 

শুভগ্রহঃ শুভং কুর্য্যাচ্তুক্রিদ্বেকপাদকৈঃ ॥ ৬৮॥ 
দেশমগুলপণ্াপ্রতৃতিতে স্বীয় গ্রহ, মিক্নগ্রহ, সমগ্রহ ও শত্র- 

গ্রহের বেধে শুভগ্রহ চতুষ্পদ, ত্রিপাদ, দ্বিপাদ ও একপাদক্রমে 

শুভফল প্রদান করে। অর্থাৎ শুভ গ্রহ স্বীয়গ্রহবেধে চতুষ্পাদ 
অর্থাৎ পুর্ণফল, মিত্রগ্রহবেধে ব্রিপাদ, নমগ্রবেধে দ্বিপাদ অর্থাৎ 
অদ্ধ ফল ও শক্রগ্রহবেধে এক পাদ ফল দিয় থকে । ৬৮। 

স্বযি্রসমশত্র,ণাৎ বেধার্দেশাদিকৎ ক্রেমাৎ। 
ছুষ্টং দুউগ্রহঃ কুর্ধযাদেকত্বিত্রিচতুষ্পদৈত ॥ ৬৯ | 
দেশমণ্ডলপণ্য-আদিতে স্বীয়গ্রহ) মিত্রগ্রহ, সমগ্রহ ও শক্র- 

গ্রহের বেধে ক্রঃরগ্রহ এক পাদ, দ্বিপাদ, ক্রিপাদ ও চতুষ্পাদক্রমে 

অগ্জভ ফল প্রদান করে। অর্থাৎ হুষ্টগ্রহ স্বীয় গ্রহবেধে এক 

পাদ, মিত্রগ্রহবেধে দ্বিপাদ, সমগ্রহবেধে ত্রিপাদ ও শক্রগ্রহবেধে 
চতুষ্পাদ অণ্ড5 ফন দিয়! থাকে। ৬৯। 

বিদ্ধং পৃর্ণদৃশ। পশ্যন্ তৎপাঁদেন ফলং গ্রহঃ। 

বিদধাত্যন্যথা জ্ঞেয়ং ফলং দৃ্িপ্রমাণতঃ ॥ ৭০ ॥ 

যে নামরাশি বিদ্ধ হইয়াছে, এ রাশি যদি কোন গ্রহকর্তুক 

পূর্ণদষ্টিদ্বারা ঈক্ষিত হয় এবং ঈক্ষণকালে এ গ্রহ যদ্দি এ নামের 
অক্ষরকেও বেধ করে, তাহ! হইলে পাদপরিমাপক্রমে ফল 

প্রদান করিয়া থাকে; এবং ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ 

আহ বিদ্ছনামরাশিকে পূর্ণদূত্িদ্।রা না দেখিয়া বদি অক্ষরের 

বেধ করে, চাহ| হইলে দৃষ্টির পরিমাণদ্বারা ফল বলিবে, অর্থাৎ 

পূর্ণদষ্টি থাকিলে একপাদ ফল, একপাদ দৃষ্টিতে পূর্ণ ফল, 

ত্রিপাদ দৃষ্টিতে অদ্ধ ফল এবং অর্ধদৃষ্টিতে বিপদ ফল হয়। ৭৫। 

০ ০ ০. তত ৪০ ৫৮... ৭ 

নরপতিজয়চর্্যাস্বরো দয়? । 

ব্াদিম্বররাশীনাং মেষান্তে রাশিমণডলে।, 
গ্রহদৃষ্টিবশাৎ দোপি বেধোবর্গাদিকোমতঃ ॥ ৭১॥ 
স্বরবর্ণ স্বরচক্রোন্ত[ক্তিথিবেধাশ্চ গীড়কাঃ। 

তিখেঁ বর্ণে চ রাশেধ চ স্বৃষ্যা দৃতিজৎ কলম. 1৭২ 
অশ্ডভোব! শুভোবাপি শুক্রে বিধ্যব্ তিখিং গ্রহঃ। 

সর্বৎ নিজফলং দত্তে কুষ্ণপক্ষে তু তৎফলৎ ॥ ৭৩ ॥ 

খেটকল্যাংশকে ভ্ঞেয়। পুর্ণ দৃর্টি: সদা বুধৈঃ | 
দৃর্টিহীনে পুনর্বেধে ন স্মাৎ কিঞ্চিৎ শুভাশুভম.1৭8 
ইত্যেবং দৃষটিভেদেন নির্দি্উং সকলং ফলং। 
বর্নাদিপঞ্চকং বিধ্যব্ গ্রহোদতে শুভাশুভম._॥ ৭8 ॥ 

স্পা ০ এ, এ 

বর্ণাদীতি। মেযাদ্যরাশিমণ্ডলে দ্বাদপরাশৌ বর্ণ-আদিভূতো- 
যেষাং স্বরাণাং অইউ এও ইত্্েতেষাং বর্ণসংঘটনতঃ কু্গ- 
রবিবুধা"এবং ক্রমেণ নবাংশব্যবস্থিতরাশীনাং গ্রহদৃষ্টিবশা দ্বেধঃ 
ফলদায়কঃ সোইপি বেধোবর্ণাদিকোমতঃ। যত্রাংশচক্রে নবাংশে 

বেধস্তত্র নবাংশে বর্ণস্বরয়োরপি বেধস্তত্রাপি ফলং বিদ্ধনবাংশে 
রাশ গ্রহস্ত দৃষ্টিবশেন । মেষাদিদ্বাদশটক্র ইতি | ৭১ ॥ শ্বরবর্ণা- 
ইতি। যেস্বরাঘে চ বর্ণাশ্চ স্বরচক্তোক্তানামজস্বীয়চক্রবিচারে 
কথিতাঃ ককারাদিনামঃ ককারোবর্ণঃ অকারম্বরঃ এবং ম্বর- 

বর্ণাঃ পাপগ্রহবিদ্ধাঃ পীড়কা» তিথিবেধাশ্চ তাদৃশাঃ পীড়কা- 
এব এবং তিথৌ যে! বর্ণঃ যশ্ নামরাশিল্তত্রাপি শুভাশুভ গ্রহ. 
বেধাৎ স্বঘৃষ্ট্যা বেধকগ্রহদৃ্ট)৷ পাদক্রমেণ দৃষ্টিজং ফলং ভব- 

তীতি ॥ ৭২ ॥ অশুতব-ইতি। অগ্ুভঃ পাগগ্রহ্ঃ গু; সৌম্যগ্রহঃ 

শুর শুরুপক্ষে তিথিং বিধ্যন্ তিথিবেধং কুর্ধ্বন্ সর্বং নিঙ্ফলং 

স্বকীয়ফলং দৃষ্টিবিকল্পিতং দত্তে দদাতি তু পুনঃ রুষ্ণপক্ষে শুভা- 
গুভরোর্বিদিং ফলং দদাতি ॥৭৩। থেটকম্তেতি ॥ থেটকন্ত গ্রস্ত 
স্বাংশকে দৃষ্টিঃ পূর্ণ বুধৈ; পর্ডিতৈঃ সদ। জেয জ্ঞাতব্য! চিস্ত- 
নীয়েতার্থঃ। দৃর্বিহীনে €েধে পুনঃ কিঞ্চিদপি শুভাগুভং ন 
স্তাদিতি। হেস্ুগর্তবাকাং ॥৭৪॥ ইতোবমিতি । ইত্যনেন ক্রমেণ 
দৃষ্টিভেদেন সকলং ফলং নির্দিষ্টং প্রকারেণ বর্ণপঞ্চকে বর্ণন্বর- 
নক্ষত্ররাশিতিথ্যাত্মকে বিদ্ধে সতি গ্রহোবেধকঃ শুঁভাশুভং শুভ- 

মণ্ডতঞ্চ ফলং দত্তে দদাতি ॥৭৫॥ সৌম্য-ইতি। দিশি সর্ধতোভদ্র- 
চক্রুস্ত পূর্ব্বাদ পঞ্চকে বর্ণপঞ্চকে বণস্বরনক্ষত্ররাশিতিথ্যাত্মকে 
পূর্ণদৃশ। পশ্থন্ বিধ্যন্ সম্যক পঞ্চবিংশোপকান্ প্রতিপদং পঞ্চ- 

পঞ্চকৃত্বা বিংশাংশান্ বিংশোপকং নংজ্ঞকং ফলং শুপ্ধগ্রহো- 



নরপতিজয়চধ্যস্বরোদয়? | 

'সৌম্যঃ*পৃর্ণশ। পশ্থন্ বিধ্যন বর্াদিপঞ্টকৎ । 
ফলং বিংশোপকান্ পঞ্চ ক্রু,রস্ত চতুরোদিশি ॥ ৭৬॥ 

বর্ণািপঞ্চকে যাবান্ স্থ'নবেধোহথ যাবতী। 

দৃডিস্তদনুষানেন বাচ্যা বিংহশোপকা বুধৈত ॥ ৭৭| 
এবং ব্রিংশোপক। যেন সন্তবস্ত শুভাওভাঃ । 

অন্যোন্যশোধনে তেষাং শেষে জ্ঞেরৎ শুভাশুভম. (৭৮! 

বর্তৃমানর্ঘবিংশাৎশকণ্পন] তেয়ু চ ক্রেমাং । 
সস, ও ৩০৮১০ পাস 

দদদাতীতার্থঃ। ক্ররশ্চ প্রতিপদি চতুরস্তিংশোপকান্ ফলং 

দদাতি। কৃত্তিকাদিনাগান্তানাং ভানাং রাশিবুষাদিকঃ | 

মঘাদিসপ্তভানাস্ত পিংহাদ্যারাশয়ঃ স্বৃচাঃ । মেত্রাদসপ্তভানাস্ত 

বৃশ্চিকাদিত্রয়ঃ স্বৃতাঃ। ধনিষ্ঠাদিকতানান্ত কুস্তাদ্যাশ্চ ত্রয়ঃ 

স্থৃতাঃ। বৃষাদিত্রয়ে অবকহুড়াদিবর্ণাঃ সিংহাদিত্্ররে মটপরতা- 

বৃুশ্চিকাদিত্রয়ে নয়ভজথাঃ বুস্তাদিত্রয়ে গশদটলাবর্ণা-এবং 

নক্ষ্রাণি বর্ণাশচ রাশীনাং ভ্রেগাঃ। যদি পশ্যান্তি তে খেটা£ 

পাদরৃষ্ট্যা প্রকল্পরেৎ | বিংশোপকাঃ স্থু হাঃ কচিৎ পঞিব প্রতি- 
পাদং গুভগ্রহৈঃ অশুটভর্ধেদয়িতা ডের! পাপছষ্ট্যআা বিচক্ষণৈঃ 
রিতি ॥৭৬| বেধ ইতি। বর্ণাদিপঞ্চকে বেধে সঠি যাব স্টিফলং 

স্থানবেধে চ যাবনী দৃষ্টিস্তদন্থমানেন বধৈর্বিংশোপকাবাচ্যা, 

২] ৮৮ 

বর্তমানার্থকে দস্তাৎ পাতয়েচ্চ শুভাশুভম_॥ ৭৯॥ 

দেশধবংনঃ গ্রজাপীড়া মৃতিঃ পরবধস্তথা । 
যত্র দষ্টিস্ত তত্র ম্যাদ/্ডক্ষং মণ্ডুলে স্থিতৎ । 

অতিদৃষি্ত ষ্ত্র থয তর্ড ক€ মগ্ডলে স্ফুটহ ॥ ৮০ ॥ 

অকালেইপি কলং পুষ্পং রক্ষাণাং যত্র জারতে। 

ম্জািমাসভু ক্তিশ্চ ছুর্ভকং তত্র রৌরবং। 
পরচক্রা গমস্তত্র দুর্ভক্ষঞ্ণ স্বরাজকে ॥ ৮১ ॥ 

তবহীতি ॥৭৮॥ বর্ধমানেতি | তেষু বিক্রয়াদ্রবোষু বর্তমানে বাগ্া- 

দিদ্রবামূলো তশৎগ্রামনক্ষ ব্রস্বরবর্ণতিথিরাশিবেধেন পুর্বোক্- 

প্রকারেণ ত্রিংশাংশকলপনা অন্তান্তপরিশোধনপধান্তাঃ কাধ: 

ততোইবশিষ্টবিংশোপকভাগপরিকর্নেন অগুভগ্রহাদিশ্চকার, 

শেষে বিংশত্যংশে বর্তনানমূলো হুসতি ধ্বিঃ শেষে সতি ছৌ 
ভাগৌ হসত$ এবমধিকে চিন্তণীয়ং ক্ররবিংশোপকশেষে এবং 

ক্রমেণৈকদ্বীভ্যাদিবিংশতিভাগান্ম ু ল্যে. অধিকং ভবস্তি লমুমেব 

অধিকং ভবঠি গুভাশুতঞ্চেতি পাদ্যং এখং যন্র দেশাদে 

পাপগ্রহব্ধস্তদ] শুভং কিঞ্িন্ার্তমাত্রবেধাদপি চিন্তণীয়ং যঞ্জ 

দেশাদের্বলাদিপঞ্চকমাত্রেণ বিদ্ধং তদাভীবস্তভং .যত্র পাপ- 

মাত্রেণ দদাতি বা শুভং মত্র তৃভয়বেধস্তট্ৈব দৃষ্টিভেদেন বিং- 
ইতি ॥৭৭॥ এবমিতি । এবং প্রকারেণ নন্ধ শুভেইশুভে থা গ্রহ- শোপকান্ পরিকল্পয শুভান্ত গ্রহবিংশোপকপরিশেষাৎ গু ভ- 

ৃষ্ট্যাদিবলভেদেন বিংশোপকাব্যবস্থাক্রমেণ সংভবস্তি গুভ- 

গ্রহবিংশোপকা-একত্র ধার্যযা-অশুভগ্র্বিংশোপকা-পরজ্র ধার্ধযা- 

স্তেষাং মধ্যে পরম্পরং যে যস্াননানান্তে অধিকে পরিশোধ- 

নীয়াঃ শেষং যদৰশিষ্টং তচ্চিন্ষিতং শুভমণ্রভং বা ফলং বাচ্যং 

ষত্র যাবতী দৃষ্টিরিতানেনাোবিবিচ্য লিখ্যতে । ভূতীয়ে দশমে বা 

বেধে পঞ্চবিংশোপকানবমে পঞ্চমে বা দশবিংশোপকাঠ | চতুথে 

অষ্টমে বা প্রত্যেকং পঞ্চদশসমসপ্ুকবিংশতিঃ €(২০)। তথাচ 

দৃষ্টিকথনে বরাহাচার্যযঃ দশমে তৃনীয়ে নবপঞ্চমে চতুগাষ্টমে 

কলত্রে চ পশ্বাস্তি পাদবৃদ্ধা। ফলানি চৈবং প্রয়চ্ছস্তি এব 

ক্র,রগ্রহাণামেকৈকঞ্চ বলাবৃদ্ধান্ত্বাবশ্চত্বারোবিংশোপকাদ্গায়স্তে 

ইতি সংপূর্ণদৃষ্টৌ ষোড়শবিংশোপকাভবস্তি । এবং ক্রমেণ 
ষত্র যত্র যে বিংশোপকাঃ গুভাত্মকা-নশুভাত্মকাবা! ভবস্তি । 

তত্র শুভগ্রহবিংশোপকানৈকত্রপরত্রঞ্ ক্রুরগ্রহবিংশোপকা 

লিখিত্বা। যোষত্র পততি তং তত্র পাতয়িত্বা অবশেবোধদি গুভ- 

গ্রহ তদা তদনুমানেন গুভং পাপগ্রহস্ত চেত্তদ। অণ্ডভং কলং 

মণ্ডতঞ্চ ফলং বক্তব্যং ॥ অশ্ড কোটশুভকোটে চ। দেশাদি- 

ব্নপমুপধপরন্াহ ॥৭৯॥ দেশধবংস ইঠি। যত্র দেশে ক্রুরবেধে 
সতি ততঃ ক্রুরদৃষ্টিরধিকা কথিতপ্রকারেণ সংপদ্যতে তশ্ 

ংসোবিনাশঃ এবং তশ্মিন্দেশে প্রক্গাপীড়া লোকোপদ্রবঃ 

রাজবিনাশঃ মগুলে চ হুর্ভিক্ষং কুম্মচক্রে পাপগ্রহপীড়া যন্ত্র 

সর্ধতোভদ্রেইপি পাপগ্রহপীড়। তস্তাবস্তাং দেশাদের্বিনাশং প্রজা- 

পীড়াদিকঞ্চ ফলং ভবতি ॥ এতৎ সকলনিমিত্তান্থাপদশয়তি ॥৮০। 

অকালেইপি। যত দেশাদৌ বৃক্ষাণামকালে পুষ্পফলোদগনঃ 

অসময়ে পুষ্পং ফলং বা ভখতি নথাবগারয়োবুক্ষঃ পুষ্পাতি স 

চেঙ গ্রীক্মাদে। পুষ্পবান্ ফলং তবতি এবং যোগ্রীগ্াদৌ স ছেগ্ব- 

র্যাদৌ পুষ্প্াতি ফলী চ ভবতি স্বজাহিমাংসভৃক্তিঃ মন্থষে]- 
মনুষামাংসং ভুংক্কে এবমহজাতীয়ানামপি তত্র রোরবং ভন্বা- 

নকং ছুর্ভিক্ষং ভবতি বব্ৈতৎ ভবতি তত্র পরচক্রাগমোভবতি 

স্বরাকে শোহনরাজবত্যপি দেশে দুর্ভিক্ষং ৮১৪ খতাবিতি। 

যত্র খতো। বিপধ্যয়োব্যতিক্রমঃ-যথ1-- সগ্তাবিহাকুহেলিক। 



৪০ 

_খতোর্বিপর্্যয়ং বত্্ দুর্ভিক্ষং অণ্ডলে ভবেৎ ॥৮২॥ 
ভূমিকম্পোরজঃপাতোরক্ররপ্ঠিশ্চ জায়তে । 
দেশে সর্বন্থখোপেতে বেধাদর্থোভবেদ্ ফ্রুবম. ॥ ৮৩ ॥ 

দীপোষথা গৃহন্থযান্তক্ভেতরতি সর্বভঃ। 

তথেদং সর্বাতোভদ্রং চক্রং জ্ঞান প্রকাশকম._। 

বিস্তরেণ ময়াখ্যাতং যথোক্তং ব্রহ্মাদামলে । 

নদেরং যন্থ্য কল্যা পি চক্রমেতৎ কদাচন 1 ৮৪ ॥ 

ইতি নরপতিজয়চর্ষ্যাম্বরোদয়ে ব্রহ্মযামলে 

সর্ব তোভদ্রচক্রম.। 
- প্র মত. সপস্পডকি ৯০" এপার রাজার ক্স স* রো ও রা 

শ্রীপ্নাদৌ ভবতি তথা সাধারণক্রমে শীতললময়ে ওষ্যযং গ্রীষ্মে 

শীততা ইতাঙ্টোধত্তে ধর্ম্মবত্বাদৃভুবিপধ্যয়ঃ তত্রাপি মণ্ডলে 
দেশবিশেষে হুর্ভিক্ষং ভবতি ॥৮২॥ ভূমিকম্প-ইতি | সর্বস্থখো- 
পেতে দেশে বেধাৎ পাপগ্রহককতা' দীর্ঘোমহান্ তৃমিকম্পম্চ 
রজঃপাতোধুলিবৃষ্টিঃ রক্তবৃষ্টর্বা জায়তে উতৎপদ্যতে । প্রাশস্তমুপ- 
দর্শয়ন্ চক্রকথনমুপসংহরতি ॥৮৩॥ দীপোযখেতি । ইদং সর্বতো- 
ভদ্রচক্রং তথা জ্ঞানপ্রকাশকং যথ! দ।পোগৃহস্তাস্তে মধ্যে 

প্রদ্যোতয়তি যথা দীপোদ্যোতয়ন্ বশেন গৃহাস্তর্ধর্তিদ্রব্যজঞানং 

ংভবতি তথ! সর্বতোভদ্রচক্রমপি স্তাৎ সর্ববিষয়কং জ্ঞানং 

জায়ত-ইতি। এবং যত্র সম্পাতচক্রে পাপগ্রহেণ নত্বত্র বেধো- 

অত্রাপি বেধঃ তত্র চন্ত্রে অবস্তং অদ্ধমধিকমাদিহ্ঠং যত্র সর্বতো- 
তদ্রচক্র-এব পাপবিদ্ধনক্ষত্রগম্চন্দ্রোভবতি সম্পাতেন বেধে 

তত্্রাপি সমরঃ| অত্র সহচারোহ্পি গৃহী নষ্টগ্রশ্নরে তাৎকালৈ- 
কাভিবলচক্রে নক্ষত্রপার্দিকাক্ষরং চৌরনাম্ি প্রথমাক্ষরমেব 

দ্রব্যাদাবপীতি। কেচিত্ত,প্রশ্নকালীনলগ্নোদিতনবাংশস্ত যদক্ষরং 

ভৰতি ' তচ্চৌরনামাদ্যক্ষরং অন্তচ্চ দ্রবাস্বামিনোনামাদ্যক্ষরঞ্চ 

পাপগ্রহবিদ্ধং ভবত্যেব ইতি ॥ ৮৪ ॥ 

ইতি খ্রা্রানরহরিরচিতস্বরোদয়টীকায়াং 

সর্বতোভ দ্রচক্রবিবরণং। 

০... গার ৪, ॥ 

শতপদচক্রমূ। 
চক্রং শতপদং বক্ষে খক্ষাংশাক্ষরসস্তবম্। নামানি খক্ষতো- 

জয়া খক্ষরাহ্ঠংশকান্তথা । তির্ধযগৃর্ধগত1 রেখ! রুদ্রসংখা। লিখে 
দ্ধ; । জায়তে .কোষ্ঠকান্তত্র শতমেকং ন সংশয়ঃ| স্ন্তাব- 

বহড়াদীনি রুদ্রাদিবিদিশং ক্রমাং। পঞ্চপঞ্চক্রমেণৈব বিংশবর্না- 

নরপতিজয়চর্ধ্যান্বরোদয়ঃ | 

নিয়োজয়েৎ। পঞ্চস্বরসমাযোগাদেকৈকং পঞ্চধ! কুরু | কৃর্স্যাঁৎ 
কুপুভুছুষ্কানে ত্রীণ্ি শ্্রীণ্যক্ষরাণি চ। কু ঘঙছোতবেৎ ত্তিস্তে 

রোদ্রে ত্বীশানগোচরে | পু ষণঠোভবেৎ স্তত্তে হস্তে চাগ্নেয়- 
ংখ্যকে। ভবেদৃভু ধফটঃ পুর্বে ছু থঝএত্বরাভিধে । এবং 

সতস্তচতুষ্ধং বৈ জ্ঞাতবাং স্বরবেদিতিঃ। ধিষ্ানি কৃত্তিকা্দীনি 

প্রত্যেকং চতুরক্ষরৈঃ। সাভিজিস্ত্যংশকান্তত্র শটৈকং দ্বাদশা- 
ধিকম্। যদৃক্ষাংশককোষ্টস্থঃ ক্রু,রঃ সৌম্যোইপি বা গ্রহঃ। তত- 
স্তম্েধয়েতিরধ্যক্ পুংসোনামাদাসক্ষরম । সৌটম্র্বেধে শুভং 
জ্েয়মণ্ডতং পাপখেচরৈঃ 1 মিশ্রৈর্দিশ্রফলং তত্র নির্বেধোন 

শুভাশুভম্। যছুক্তং সর্ধতোভদ্রে গ্রহোপগ্রহভেদতঃ। শুভা- 

শুভং ফলং সর্বং তদদিহাপি বিচিস্তয়েৎ॥ ইতি নরপতিজয়চর্ধ্যা- 
স্বরোদয়ে শতপদচক্রং | 

ংশচক্রমূ। 

অষ্টাবিংশোর্ধগারেখা1 অষ্টাবিংশণিতির্ধ্যগাঃ ॥ অংশচক্রং 

ভবত্োেবং যছৃক্তমাদিযামলে। কৃত্তিকার্দীনি ভান্তত্র পাদ বর্ণ- 

ক্রমেণ তু । সাভিজিস্তি সে সর্ধান্তষাবিংশতিসংখ্যন্স। যো- 
গ্রহোযত্র খক্ষাংশে তং তথৈব ন্যসেত্বধঃ ॥ বেধয়েৎ সংযুখং বর্ণং 

ক্রুরোবাথ শুভোইপি ব। আদ্যাংশেন চতুর্থাংশং চতুর্থাংশেন 
চাদিমম্। দ্বিতীয়েন ভূতীয়স্ত তৃতীয়েন দ্বিতীয়কম্। যস্ত নামাক্ষরং 

বিদ্ধমংশচক্রে গ্রহেণ তু। ক্রুটরর্নিঃ গুভৈরিষ্টং ছযাদ্যমৃতুর্ন 

সংশয়ঃ। ক্রুরোতয়স্থিতে বেধে মৃতুার্কিং শুভাগুতৈঃ। শুভো- 
ভয়গতে বেধে ব্যাধিঃ পীড়া চ বন্ধনম্। বৈধব্যন্ত বিবাহে স্যাদ্ 

যাত্রয়াং ন নিবর্ততে। রোগে মৃত্যারণে ভঙ্গঃ ক্র,রবেধে ন 

ংশয়ঃ। অদ্রয়ঃ সাগরানদ্যোদেশগ্রামপুরাণি চ) ক্ররবেধে 
বিনন্ন্তি নাত্র কারধ্য। বিচারণা । চন্ত্রখক্ষাংশকোবিদ্ধেভবেদ্ 

যর পরিগহৈঃ। তন্মাসং তদ্দিনং বজ্জ্যং সর্বদ] শুভকম্মণি ॥ 

ইতি নরপতিজয়চর্যাম্বরোদয়ে অংশচক্রম্। 

ছত্রচক্রম্। 
আরে চক্রং সমালিখা ছত্রত্রয়ং স্থুশোভনম্। অশ্বিগ্তাদি 

লিখেত্ত্র সপ্তবিংশতিভানি চ। অশ্বিন্তাদ্যং মঘাদা মুলাদ্যঞ্চ 
ক্রমেণ তু। উত্তরে পূর্বদক্ষে চ এতচ্ছত্রত্রয়ং মতম্। প্রতীটী- 
মধ্যরেধাগ্রমীশানাস্তং হয়াধিপঃ। আগ্নেয়ান্তং নরাধীশো- 

নৈরত্যন্তং গজাধিপঃ | অস্বাধাক্ষোগঞজ্জাধ্যক্ষোনরাধ্যক্ষঃ ক্রমেণ 

চ। এধাং ছত্রবিধানেন জ্ঞাতব্যঞ্চ গুভাগুতম । অন্ঠেষাং 

ভূতৃতা মৃক্ষং বর ছত্রে ব্যাবস্থিতম্। তচ্ছত্রং তন্ত তৃপন্ত গুভা- 



নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয়ঃ। 

শুভফলপ্রদম্। ঢামগং কণপোবীণ। ছত্রং দণ্ডঃ পতদ্গ্রহঃ । 

আসনং কীলকং রজ্জু নবভেদাঃ প্রকীন্তিতাঃ। যত্র ছত্রে ভবেৎ 
সৌরিরঙ্গন্তস্ত বিনির্দিশেৎ ॥ ফলঞ্চ চামরাদীনাং প্রত্যেকঞ্চ 
বদাম্যহম্। চামরে চণ্ডতা বায়োরনা বৃষ্টিশ্চ জায়তে। ছুর্ভিক্ষ্যং 
রৌরবং ঘোক প্রজাগীড়া ন সংশয়ঃ। কলসস্থে ভবেদ্যুদ্ধং 
রণে ভঙ্গোমহদ্ভয়ম্। ঘাতপাতাদিকং সর্বং জায়তে নাত্র 

সংশয়; | বীগাস্তেনার্কপুজ্রেণ পষ্টরাজ্তী বিনশ্ততি। চলচ্চিত্তো- 
ভবেদ্রাঙ্জা! ভয়ভীত। চ মেদিনী। যদ খক্ষত্রয়ে সৌরিম্ছত্রে 
দণ্ডে পতদ্গ্রছে । তদা তন্ত ভবেদ্তঙ্গস্ত্রস্তান্ত ন সংশয়ঃ। 
আসনস্য ভবেদ্তঙ্গ-আসনন্ছে শনৈশ্চরে | যুবরাজক্ষয়ঃ কীলে 
বন্ধনং রজ্জুসংস্থিতে। সৌম্যযুক্তোইতিচারস্থঃ শনিরস্তফলো- 
নহি। বক্রগঃ ক্রুরযুক্তশ্চ সর্বং ক্ররং করোতি সঃ। শনিরাহু' 

কুজাদ্যাশ্চ যন্ত্র জীবেন্দুসংযুতাঃ ৷ উত্তরাধীশরাজ্যঞ্চ নিশ্চিতং 

ছত্রভঙ্গদঃ। ক্রুরচতুষ্টযঞ্চেব বুধচন্দ্রোপসংযুতং। পুর্বেশছত্র- 
নাশায় কথিতং পূর্বনস্থরিভিঃ। এবং পাপচতুফঞ্চ যদ] শুক্রেদ্দু- 

সংযুতম্। দক্ষিণাধিপতেশ্ছত্রবিনাশোভাধিতোবুধৈঃ । এবমন্তেু 
রাজোধু যন্ত যত্রক্ষসংভবঃ। উক্তগ্রহসমাফোগাচ্ছত্রভঙ্গং বিনি- 
দিশেৎ। যদা ছুষ্টফলঃ সৌরিস্তথা শুভফলোগুক্কঃ। ভৌমজ্জো 
রাহগুক্রে চ রবিচন্তবলৈঃ সমৌ। যথা হানিকরাঃ ক্রুরাস্তথা 
মৌম্যাঃ শুভন্করা; | ক্ররযুক্োবুধঃ ক্রর; ক্ষীপনন্তস্তথৈব চ। 

" সৌম্যাঃ ক্রুরাযদ। ছত্রে চাষ্টাবেকত্র সংস্থিতাঃ। ছত্রতঙ্গোভবে- 
ত্স্ত পরচক্রাগমেন তু । নৃপনামর্ষগোরাছঃ কেতুর্ববা যদি সং- 
স্থিতঃ ৷ ছত্রভঙ্গোভবেত্তস্ত ধিষদানেন ভূপতেঃ ॥ মৃগয়াং সাহুসং 

যাত্রাং ছুষ্টাঙ্থগজবাহনং। বিগ্রহঞ্চ ত্যজেদ্রাল। ছত্রস্থৈঃ ক্রুর- 

খেচরৈঃ । এবং জ্ঞাত্বা যদ1 রাজ! করোতি গ্রহশাস্তিকং ৷ যহুক্তং 

যামলে তন্ত্রে তেন শাস্তির্বেন্নুপে ॥ ইতি নরপতিজয়চর্য্যাত্বরো- 

য়ে ছত্রচক্রম্। 
সিংহাসনচক্রমৃ। 

অথাতঃ সংগ্রবক্ষামি চক্রং সিংহাসনত্রয়ম। যেন বিজ্ঞান- 

মাত্রেণ ক্রিয়তে রাজ্যনির্ণয়ঃ। সপ্তবিংশতিনক্ষত্রিরেকৈকঞ্চ 

নরাত্মকং। অশ্ষিনীমঘামূলাদ্যং পঞ্চনাড়ীবিভেদিতম্। অশিন্তা- 
হ্যত্তরে ভাগে মঘাদ্যং পূর্বতঃ স্থিতম্। মূলাদ্যং দক্ষিণে ভাগে 

জ্ঞাতব্যং নৃপতিত্রয়ম্। ইতরেবু চ রাজ্যেযু নৃপনামর্তোবদেৎ। 
শুভ্বাণ্ডভমিদং সর্ধং যত্র যত্র শনিঃ স্থিতঃ। নাড়িকাদ্যঞ্চ বেধেন 
একৈকন্তাসনোভবেৎ। আধারমাসনং পষ্ং সিংহং সিহাসনং 

তথা। আধারাদিফলং সর্বমেকৈকস্ত বদাম্যহম্। গ্রহৈর্কেধ- 

৪১ 

বশাজ্জেয়ং সৌমোঃ ক্রুরৈঃ শুভাগুভম্। নৃগশ্চাধারনামক্ষে 
যদ! পট্রেইভিষেচিতঃ। পরাধীনগতং রাজাং কুরুতে নাত্র 

ংশয়ঃ। আসনস্থেন খক্ষেণ নীতিযুক্রোভবেরপঃ । প্রধানপুরুষা- 
দেশী প্রজাশাস্তিকরোভবেৎ। পৰউথক্ষে যদা রাপ! সিংহাসনে- 

ইভিষেচিতঃ। পূর্ববরাজ্যস্থিতৈস্তল্যং চিরং পালয়তে মহীম্। 
সিংহরূপী ভবেদ্রাজ। সিংহর্ষে চাসনে স্থিতঃ। সংগ্রামস্ত প্রিয়ো- 

নিত্যমসাধ্যোমন্ত্রিণাং সদ|। সিংহাসনগতে খক্ষে তেজন্বী ভীষণা- 
ককৃতিঃ। চলচ্চিত্বোমহাক্রোধী প্রজাপীড়াকরোনৃপঃ । তৎ. 
কালেন্দুগতে খক্ষে জ,রনির্বেধনাড়িকে । ম্বভাবস্থে শুভে লগ্নে 

সংস্থাপ্য হপ-আসনে । ঈদৃশে চ সমাযোগে উপবিষ্টো-আসনে। 
উচ্ছিদ্য শত্রসংঘাতমেকচ্ছত্্ং করোতি সঃ। ক্র,রগ্রহঞ্চ নাড্যা- 

ঞেঁছুপবিষ্টঃ দুখাসনে । বন্ধনং ভূমিনাশশ্চ তথা মৃত্যুশ্চ জায়তে। 
আধারখক্ষগঃ সৌরিরনাবৃষ্িং করোতি সঃ। ছূর্ভিক্ষং রৌরবং 
ঘোরং প্রজামৃত্যুস্চ জায়তে ) আসনস্থোযদা মৌরিযুর্দধে তঙ্গং- 
প্রদোভবেৎ। অথবা ব্যাধিপীড়া চ ঘাতছুঃখঞ্চ জায়তে। পষ্র- 
খক্ষে যদ! সৌরিঃ প্টরাজ্ঞী বিনশ্যতি। শ্রিয়োবাথ কুমারোব! 
মন্ত্রিবর্ক্ষয়োইপি বা। সিংহে সিংহাসনে বাথ যদ তিষ্ঠতি 
হুর্যযঃ। তথা মৃত্যুর্ন সনদেহোযদি শক্রসমোবৃপঃ | শন্তর্করাহু- 
মাহেয়াষদ! চন্দ্রেণ সংযুতাঃ । যস্তানগতা-এতে তদ। তশ্ত ক্ষয়ং- 

করাঃ । ক্ররযুক্তোইতিচারস্থঃ ক্র,রনাড়ীগতোংপি বা। আসনে 
চক্্রযোগেন কালরূপী শনৈশ্চরঃ | এবং শুভফলং দদ্যাদেব- 
মন্ত্রী ন সংশয়ঃ। করোতি বিপুলং রাজ্যং যস্তাসনগতোভবেৎ ॥ 

ইতি প্রীনরপতিজয়চধধ্যায়াং শ্বরোদয়ে সিংহাসনচক্রম্। 

কৃম্মচক্রমূ। 
কৃর্মচক্রং প্রবক্ষ্যামি যছুক্তমাদিযামলে । যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ 

জঞারতে দেশবিপ্রবঃ | অগ্ঠ শৃ্গেকদেশস্বাদেবান্তিত্রিংশকোটয়ঃ। 
স্বমেরঃ পৃথিবীমধ্যে জয়তে ন তু দৃষ্ততে। তাদৃশাঃ পর্বতা- 
শচাষ্টো সাগরাম্বীপদিগ্গজাঃ। সব্ধে তে বিধৃত! ভূম্যা স! ধৃত 
যেন তং শৃণু। দংঘ্রয় তু বরাহেণ থিধৃতা ভূ সসাগরা । মুস্তা- 
খননতোলগ্না শোভতে মৃত্তিকা যথা । ঈদৃশোইপি মহাকায়ো- 
বরাহঃ শেষমস্তকে ৷ তত্ত চুড়ামণেরক্ধে স্থিতোইয়ং মশকো- 

পমঃ) এবংবিধঃ স শেষোংপি কুগুলীরূপসংস্থিতঃ। কুর্শ- 

পৃঠিকভাগে তু সুক্সতস্তরিবাবভৌ। বপুঃস্কন্ধলিরঃপুচ্ছনখাজ্বি- 

গ্রভৃতীনি চ। অঙ্গানি তন্ত কৃর্মন্ত কথয়ামি প্রযত্বতঃ | শঙ্কোঃ 
শতসহম্রাণি যোজনানি বপুঃস্থিতং | তরদদ্ধেন ভবেৎ পুচ্ছং ুচ্ছা 
দেন দ্বিকুক্ষিকম্। গরীব! সাধৃতকোটিতির্স্তকং সপ্তকোটিভিঃ। 
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নেত্রয়োরস্তরং তশ্ত কোটিরেকা প্রমাণন্ঃ | মুখং কোটিখয়ং তন্ত 
দ্বিগুণঞ্চ পদে তথ! । অঙ্গুলীনাং নখাগ্রেধু যোজনাযুতসংখায়!। 
এবং কৃর্ধপ্রমাণন্ত কথিতং আদিযামলে। তন্ঠোপরি স্থিতা 

চেয়ং সপ্তত্ধীপবতী মহী ( কৃর্দাকারং লিখেচ্চক্রং সর্বাবয়বসং- 
যুতম্। পূর্বভাগে মুখং তন্য পুজ্ছং পশ্চিমমণ্ডলে । পূর্বাপরে 
লিখেস্বেধং বেধঞ্চোত্তরদক্ষিণে । জঈীশানরাক্ষসবেধং বেধমাগ্নেয়- 
মারুতম্।* নাতিনীর্ঘচতুশ্পাদকুন্দিপুচ্ছেতু সংস্থিতম্। তারাত্রয়ং 
স্থিতং তত্র সৌরিং যন্তরেন চিন্তয়েৎ। অভিবৃষ্টিরনা বৃষ্ি্মুষিকাঃ 
শলভাঃ খগাঃ। শ্বচক্রং পরচক্রঞ্ সটপগ্তিতে সম্তবস্তি হি? রৃত্তিকা 
রোছিবী সৌমাং কৃর্ণনাভিগতং ত্রয়মূ। সাকেতোমিথিল! চম্পা 
কৌপাধী কৌশিকী তথ!। অহিচ্ছর গয়! বিদ্ধাযত্তর্ক্দিশ্চ 
মেখলা ৷ কান্তকুজং প্রয্নাগশ্চ মধাদেশোবিনশ্তীতি । রৌদ্রং 
পুনর্বনৃঃ পুষাং কুর্ন্ত শিরসি স্থিতং ৷ সগৌড়োহস্তিরন্ধ স্চ পঞ্চ- 
রাঢ়ঃ সকামরুঃ | বরেম্রীচ তথা *জ্ঞেয়! মগধশ্চ তখৈব চ। 
ভূতলেশাবনেৰাসাঃ পূর্বদেশোবিনশ্ততি ॥ অগ্লেষা চ মঘা 
পূর্ববফন্তণ্যাপ্নেরগোচরে । অঙ্গবঙ্গৌ কলিঙ্গশ্চ গুল্জরাতণ্চ 
কোঙ্কনঃ। ডাহানী চ জয়ন্ত্রীচ তথ! চৈব স্বলঞ্জিক1। উরি 

য়ানশ্চ রাঢ়ণ্চ অগলিদেশোবিনস্ততি ॥ উত্তরা হস্তচিঝৌ চ দক্ষিণং 
কুক্ষিমা্িতাঃ। দহ রশ্চ মহেন্ত্রশচ বনবাসশ্চ সিংহলঃ। তাপী 
ভীমরথী লঙ্কা ব্রিকুটোমলয়ন্তথ| । প্রপর্ববতশ্চ কিন্ধিদ্ধা। ইতি 
দেশাশ্চ দক্ষিণে ॥ স্বাতি বিশাখ! মৈত্রঞ্চ কুর্শনৈথ তগোচরে । 

নাসিকশ্চ স্থরাষ্ট্রশ্চ ত্বৃতমালবকৌ। তথা । বানী তথ প্রকাশশ্চ 
ভৃগুকচ্ছশ্চ কোক্কনঃ। খেটাপুরঞ্চ মৌঢ়েযং দেশানশ্স্তি 
চেদৃশাঃ ॥ জ্োষ্ঠ। মূল! তথাষাঢ়া পুচ্ছে কৃর্ধন্ত সংস্থিতাঃ ৷ পারা- 

বতোমরুবকম্চাবস্তী পুর্বমালবঃ । পারাবারোবর্বন্বীপং £সীরাষ্ট্রঃ 
সৈম্ধবস্তথ! । অলস্থাশ্চ বিনসহীস্তি স্ত্রীরাজ্যং পুচ্ছ পীড়নাৎ ॥ উত্ত- 
রাদ্ব্রিখক্ষাণি পাদেবাযস্ত গোচরে। গুজ্জরাটং যামুনশ্চ কুরু- 

দেশঃ সরশ্বতী। জালদ্ধরশ্চ বাসশ্চ বালুকোদধিসংযুতং | 

মেরশৃঙ্গং বিনশ্তিস্তি যে চান্তে বাযুকোণগাঃ ॥ শন্ততিষাদিত্রয়- 

পেব উত্তরং কুক্ষিমাশ্রিতং। নেপানং কীলকাশ্মীরগঞ্জনং খুর- 
নাশকম্। মধুরা গ্নেচ্ছদেশশ্চ খশকেদারমঞ্ডলাঃ ৷ হিমাদ্্রেয়াশ্চ 
নশ্ন্তি দেশাষে উত্তরাশ্রয়াঃ ॥ রেবতী চাশ্বিনী যামাং পাদে 

ত্বীশানগোচরে ৬ গঙ্গদ্বারং কুরুক্ষেত্রং শ্রীকং হত্তিনাপুরম্। 
অশ্বকর্ণেকপাদশ্চ গঞ্জকর্ণভ্তখৈব চ। বিনশ্ন্তি চ তে সর্ব দেশ! 

ঈশানগোচরাঃ 0* সৌরিঃ শ্বদেশগোধত্র তত্র যেন রক্ষয়েৎ। 

-* ই্িপ্টদেশীয় শরীক ক্যোতির্কেভা টলেদি পৃথিবী যে 

নরপতিজয়চর্য্যান্বরোদয়ঃ | 

পরদেশস্থিতে কৃর্যযাস্বিগ্রহং পৃথিবীপতিঃ। যত্রস্থঃ পীড়য়েত্তত্ 
বেধস্থানে তখৈব চ। দেশনামক্ষগঃ সৌরির্গদাত। ন সংশয়ঃ ॥ 
ইতি নরপতিয়চর্ধ্যাশ্বরোদয়ে পৃথবীকৃর্মচক্রম্।1 

যে দেশ যে যে গ্রহরাশির অংশে বিভাগ ক্রিয়াছেন, ও 

যেরূপে যেঘেস্থান যে যে নক্ষত্রের অধীন করিবার গণনা- 

গ্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা! আমার প্রকাশিত ইংরাজী 
জ্যোতিষে (70:0506 ?07) ঘা ০0৩ ০088৮:010£)) ৫৪০ পৃষ্ঠা. 

অবধি ৫৫২ পৃষ্ঠা-পর্যয্ত দৃষ্টি করিলে অবগত হওয়। যাঁইবে। 
1 সাকেত- অযোধ্যা, আউদ্। মিথিলা--ত্রিহুত । চম্পা. 

প্রাচীন মালিনী, কর্ণপুরী, লোমপাদপুরী, বর্তমান .ভাগলপুর। 

কৌশাহী--কোশম্গ্রাম, আগ্রার সানিধ্যপ্রদেশে। কৌশিকী 
নদী--গার্িপুর বা! গাজ্জিপুরের নিকটে । অহিচ্ছর।--উত্তর 

পশ্চিম প্রদেশে, এক্ষণে ধ্বংসাবশিষ্ট পল্লীগ্রাম। অস্তর্কেদী-- 

গল্গ। ও যমুনার মধাবর্তী দেশ, রোছিল খণ্ড দোঅব.। মেখল1-- 
নর্মদাতীরবন্তী প্রদেশ। কানাকুজ--প্রাচীন পঞ্চালদেশের 
রাজধানী; বর্তমান কনোজ। প্রয়াগ--গ্রাচীন প্রতিষ্ঠান, বর্তমান 

এলাহীবাদ। গৌড়--প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী, মালদহের 
নিকটে ধ্বংসাবশেষ, সমত্ত বাঙ্গাল। অন্ধ,_মাজ্জাজ 
প্রেসিডেদ্নিতে রাজমহান্ধ,ম্, রাজমহেন্দ্রী। রা়--ভাগীরথার 
পশ্চিমপারস্থ প্রদেশ । কামরু--কামরূপ। বরেক্্রী-বারেজ 
ভূমি, রাজশাহী, পাবন। প্রভৃতি বিভাগ । মগধ-_বিহার প্রদেশ 
অঙ্গ-__ লোমপাদ ও কর্ণের রাঙ্ধয, ভাগলপুরপ্রদেশ ও পূর্ণিয়ার 
একাংশ, রাজধানী চম্পানগর। কলিঙ্গ--উতৎ্কলের দক্ষিণ ও 

মান্্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তরতাগস্থ সমুদ্রউপকূল প্রদেশ । 

গুর্জরাত-_গুর্জর, গুজরাট. । কোষ্কন-_মহারাষ্ট্রের দক্ষিণে সহ 
ব৷ পূর্বঘাটপর্বত ও আরবসাগরের মধ্বস্তী দেশ । ডাহানী-- 

ডাহল, ত্রিপুর ব1 চেদীরান্য। জয়স্তী-_অয়স্তীপুর) জৈস্তিয়া। 

উড়িয়ান__ওড়ু, উৎকল, উড়িষ্যা | দর্বর-_পূর্বঘাট ও পশ্চিম 
স্বাট পর্ধভ যে স্থলে একত্রিত হইয়াছে, নীলগিরির দক্ষিণ 

ভাগ) যলয়-_কুমারিকার উত্তর, ত্রিবাক্কোড় ও ঘাঞৌরের 
মধাবর্তী পর্বতঙ্রেণী। সিংহল--গ্রাচীন লঙ্ক।, বর্তমান সিলোন্ 

দ্বীপ। মহেন্ত্র_-পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেপী। তাপী-পয়োষী- 

জা) ভান্ী নদী । বিস্বিদ্ধা_উৎকলের দক্ষিণে কৃষ্ণানদী- 

ভীরে পার্ধতীয় নগরী, অধুনা বিলুপ্ত । নাসিক-_মহা রাষ্ট্রের 

মধ্যে | সুরাই--স্গরৎ দেশ। মালৰ--মালোর। গ্রদেশ। ভূ, 



নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয় | 

পৃথীকৃষ্মঃ সমাখ্যাতঃ কত্তিকাদিযমান্তকঃ | দেশাদি-স্বশ্ব- 
খক্ষাদি বক্ষ্যে কৃর্চতুষ্ট্ম্। পূর্ববচ্চ ক্রমালেখ্যং দেশনামক্ষ- 

পুর্বকম্। দেশকুর্মোভবত্যেবং যক্প সৌরিক্ষয়সন্ততঃ॥ ইতি 
নরপতিজয়চ্স্যাস্বরোদয়ে দেশকুর্মচক্রম্ । 

নগরে ভ্তাগরং খক্ষং কৃত্বাদৌ পূর্ববল্লিখেৎ । সৌরিস্থানে 
ভবেদছুষ্টং বেধস্থানে তখৈৰ চ॥ ইসি নরপতিনয়চর্ধ্যাস্বরোছয়ে 

নগরকৃম্চক্রম্ । 

ক্ষেত্রজে ক্ষেত্রথক্ষাদি রুত্ব! কৃর্ধং যথাস্থিতং । সৌরিস্থানে 
বিনাশঃ শ্তাঞ্জায়তে চ মহস্তয়ম্ ॥ ইতি নরপতিজয়চধধ্যা স্বরোদয়ে 

ক্ষেত্রকৃর্মচব্রম্। 

.. শৃহকুর্্মং সমালেখ্য গৃহদ্বারমুখং স্থিতম্। গৃহনাম্ষপূর্বান্ত 
ততোবীক্ষা গুভাণুতম্ ৷ দ্বারে বিছুৎপতোজে্েয়ঃ পাবকে বহি- 

দায়কঃ। জেয়োমৃত্থাপ্রদোযাম্যে রাক্ষসে রাক্ষসান্তয়ম্ | বারুণে 
শুভদোছ্েয়োবারব্যে শৃন্ততাগ্রদঃ । অর্থলাভপ্রদঃ সৌম্য 
শাঙ্করে সর্বসিদ্ধিদঃ। সৌরির্বল[ধিকোছ্ষ্টঃ হ্ল্লবীর্যযঃ শুভা- 
বহঃ॥ ইতি নরপতিজরচর্ধ্যাত্ঘরোদয়ে গৃহকৃম্মচক্রম্। 

সমকালং পীড়য়েদ্বত্র ভামুজঃ কৃর্ণাপঞ্চকে। তত্র স্থানে 
মহাবিত্বং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ| হছষ্টস্থানং গতে চন্ত্রে কর্তব্যং 

তত্র শান্তিকম্। যছুক্তং যামলে তন্ত্রে সর্বত্রাপি ন সংশয়ঃ। 
কুর্মচক্রং মহাচক্রং কথিতং ব্রক্ষধামলে । ব্রিকালবিষয়ং জ্ঞানং 

পাণিস্থং যেন জায়তে ॥ ইতি নরপতিজয়চর্ধ্যাশ্বরোদয়ে কৃর্- 
চক্রং সমাপ্তম্। 

| পদ্মচক্রম্। 
পল্মাকারং লিখেচ্চক্রমষ্টপত্রং স্থশে'ভনম্ | কোষ্ঠকং নবমং 

মধ্যে পদ্মচক্রং প্রজায়তে। কৃত্তিকাদীনি ভান্তত্র ত্রীণি ত্রীণি 

যথাক্রমম্। মধ্যে কোষ্ঠাদিরুদ্রান্তং সপ্তবিংশতিং নিন্তসেৎ | নব- 

খণ্ডাধরাঃ সর্বানবভাগেষু সংস্থিতাঃ। যত্র খণ্ডে স্থিতঃ সৌরিঃ 
খণ্ডং তন্ত। বিনস্ত্তি ॥ ইতি নরপতিজয়চর্ধ্যাম্বরোদয়ে পদ্মচক্রম্। 

সস পিপী সপাসপসসিসা 

কচ্ছ__ব্যারোচ। পারাবত-_রাজপুতনার মধ্যে। মরুবক-_ 
মরুদেশ। অবস্তী-__উজ্জয়িনী, উজীন। সৈন্ধব-_সিদ্ধুদেশ। 
যামুন__যমুনাতীরবস্তশ দেশ। কুফ- সরস্বতী ও যমুনার মধ্যস্থ 
দেশ। নরন্বতী--সার্ুটী, কাগরনদী। জালন্ধর--জলম্দর 
দোঅব্ পঞ্জাৰে | থস--খসিয়! পর্বত । হিমাদ্বি--হিমালয়- 

পর্বত। গঙ্গাদ্বার-_গঙ্গাসাগরসংঙ্গমন্থল। কুরুক্ষেতর--দিন্ীর 
১২ ক্রোশ উত্তরপশ্চিম দিকে প্রান্তর বিশেষ। হস্তিনাপুর-- 

গঙ্গার তীরে, এক্ষণে ধ্বংলাবশিষ্ট। 

৪৩ 

ফণীশ্বরচক্রম্। 

কৃত্তিকাদযং লিখেচ্চক্রং সর্পকারং ফণীশ্বরম্। সপ্রনাড়ী- 

সমাযুক্তং তত্র বেধং বিলোকয়েৎ। নাডোকৈকসমাযোগে 

জঙ্দ্বীপাদ্দি গণ্যতে। সপ্্বীপক্রমেণৈব তত্র সৌরিং বিচিন্তয়েহ 
জদ্ুপ্লিক্ষং তথা শাকং কুশং ক্রৌঞ্চ শানসলিং । সপ্ুমং পুক্ষর- 

স্বীপং পীড়াতে সৌরিপীড়য়! ॥ ইতি নরশিজয়চর্ষ্যাস্থরোদয়ে 
ফণীশ্বরচক্রম্। 

রাহুকালানলচক্রম্ 1 
অথাতঃ সংপ্রবঙ্গ্যামি খাতোযদব্রঙ্মমামলে। রাহুকালা- 

নলী যাত্রা সদাঃপ্রত্যয়কারিণী 1 গ্রহমোগবশাদ্যাত্র! জ্যোতিং- 

শাস্ত্রেযু ভাষিত।। সাশুভেযু তু কার্যোষু সদা স্যানন তু সঙ্গরে। 

যন্ত ছায়াগ্রভাবেন ছাদ্যেতে শশিভাঙ্করৌ । তন্ত রাহোঃ 

প্রভাবঞ্চ বক্ষো২ছং রণকর্মণি | কেচিন্ম্থাবদস্ত্যেবং গ্রহোরাহু- 

রকারপম্। যতোবর্ষে দিনে লগ্নে চাধিপতাং ন দৃশ্ততে । আধি- 

পত্যো স্থিত যে চ বর্ষে মাসে দিনে তথ! । তে চাধিকারিণো- 

জেয়! রাইরাজাভিধীয়তে । বেদাগমপুরাণেষু বিখ্যাতোরাহ- 
থেচরঃ। যন্ত মাহাত্ম্যমজ্ঞাত্বা মিথ জল্পস্তি জল্লনকাঃ । ছুষ্টারিষ্টেধু 

কার্যে জাতকাদিযু মন্ততে । সদাঃপ্রতায়দোরাহুঃ স কথং 

স্তাদকারণম্। ভ্রমশ্চ কালরূপেণ সংসারেণ মহীতলে। সবক্র- 

দংগ্রয়া রৌদ্রে জ্ঞেয়োরাভূর্ন সঃশয়ঃ। গ্রহাগ্রাসভয়াদ্ যন্ত স্যঙ্টি- 

মার্গে ভবস্তিচ। তস্য নামান্হং বক্ষে মুখপুচ্ছক্রমেণ চ ॥ 

রাহ্র্বিধিস্তমঃ পাতঃ স্বর্ভা্থঃ সিংহকান্থতঃ । দৈতাশ্ছায়াশিরো- 

বন্তং গ্রহথারিশ্চ বিধুস্তাদঃ ॥ পুজ্ছঃ কেতুঃ শিখী সর্পোগুদং গুহাং 
ধটং মণ্তম্। উৎপাতোবিষগর্তশ্চ ধৃরঃ কালোগ্রহাস্তকঃ ॥ খক্ষা- 
ধারগতোরাহুঃ সর্পরূপেণ সংস্থিতঃ। তম্ত চক্রং প্রবক্ষ্যামি 

রাহুকালানলাখাকং। শলাকাসপ্তকং চক্রমীশাদৌ রুন্তিকাদিকং। 
সাভিজ্িৎ সর্বমালিখ্যমষ্টাবিংশতিতং ক্রমাৎ। ত্র খক্ষে স্তিতো- 

রাহূর্ষদনং তগ্থিনির্দিশেৎ । মুখাৎ পঞ্চদশে খাক্ষে পুচ্ছং ত্য 

ব্যবস্থিতম্। একোন্তরশতং খ্যাতাজায়ন্তে তত্র কেতবঃ। 

ব্যাপা তস্থৌ জগৎসর্বং সহম্রার্কসমত্তিষ/ ৷ রাহ্তৃক্তানি খক্ষাণি 

জীবপক্ষস্ত্রয়োদশ । ত্রয়োদশৈব ভোগ্যানি মৃতপন্গঃ গ্রকীর্তিতঃ। 

মৃতগক্ষে গুরখং তন্ত গুদং জীবাঙ্গমধাগম্। *এবমন্গদ্বয়োরাহো- 
জ্র্পতব্যঃ স্বরপারটগৈঃ। জীবপক্ষে ক্ষপান্টথে মৃপক্ষে রবৌ। 

স্থিতে । তশন্মিন্কালে শুদ্ধ যাত্র! বিপরীত। তু হানিদা। চত্া- 

দিতেটী যদা যুক্কৌ। জীবপক্ষে ব্যবস্থিতৌ। তত্র ক্ষেমং জয়ো- 
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লাভোযাত্রাকালে ন সংশয়ঃ। মুতপক্ষে যদা কালে সংস্থিতৌ 
চন্্রভাস্করৌ। 'তদ। হানির্ভয়ং রোগোমৃত্র্যাত্রাফলং মতম্। জীব- 
পক্ষে দিতে চক্ত্রে কার্যযং হ্যাদমুভোপমম্ | মুতপক্ষে মৃতং জ্ঞেয়ং 

ততশ্ভ্রবলাবলম্। ইতি নরপতিজয়চর্য্যান্বরোদয়ে দ্বিধাঙগ- 

রাহুচক্রম্। 

অথ ষড়ঙ্গভেদেন রাহুচক্রং বদামাহম্। মুখং স্বছুদরং গুহাং 
পুচ্ছং মন্তকমেব চ। একং মুখে সপ্ত হৃদি ষড়খক্ষাণি তথোদরে। 

খক্ষৈকং গুহাগং তন্ত ষট পুচ্ছে সপ্ত মস্তকে | মুখাদার্গ্ত নামানি 

ফলং চাস্ত বনাম্যহম্। যথোত্তরক্রমেণৈব চন্ত্রাকত্রমণে সদ। | 

যত্র ধিষ্ে স্থিতোরাহ্প্তম্তাভিগ্যা প্রকীর্তিতা । গিপিতং কর্তরী 

নিহবা চণ্ডাঙ্গং বদনং তথ1। রাহ্রক্ষাগ্রতঃ সপ্ত ভূক্তখক্ষাপি 
যানি ভু । তানি সংপুটসংভ্ঞানি কামাঙ্গং হৃদয়ং মতম্। হৃদ- 

যাগ্রে স্থিতাযাশ্ঠ তাবকারপসংখ্যয়া । কামাঙ্গং জঠরং জীবং 

সংঘট্রোদরসংজ্ঞকাঃ।  উদরাট্রেকনক্ষত্রং মুখাৎ পঞ্চদশে 

স্কুটম্। গুদমুদ্গলিতং গুহাং কেতুশ্গাঙ্গকর্তরী। গুদখন্গা- 
গ্রতোমানি ধিষ্াানি খতুসংখায়া। পুচ্ছং হৃর্য্যাঙ্গবজানে 

ৃষ্টমৃত্্্যভিধানি চ। শেষাণি সগুতান্থত্র মধ্যানি মুখপুচ্ছয়োঃ। 

কপালং মস্তকং শীর্ষং রুদ্রাক্ষং ভাগমণ্লম্' স্থিররূপে 
স্বিতে ভানৌ চররূপে নিশাকরে। ক্রমেণৈেকৈকশোহ্ঙ্গানাং 

ফোগষট্কং বদাম্যহম্। রাহ্চক্রস্থিতে সুর্য চঞ্্রে হৃদয়- 

সংস্থিতে। যায়িনোবিজয়ং তজ্ম স্থায়িনোভঙ্গমাদিশেৎ। 

মুখে তু সংস্থিতে হুর্ষ্যে ঈন্ত্রে চোদরসংস্থিতে ৷ অগ্রযায়ী জয়ী 

যুদ্ধে ছেলয়। নাত্র সংশয়ঃ। তাঙ্করে গিলিতান্সস্তে চত্দ্রে কেতুদ্ঞ- 
সংস্থিতে । স্থায়ী ভঙ্গং সমাঘাঠি যায়ী জয়তি সক্ষত$। রাহু- 

খক্ষস্থিতে ভানৌ চন্দ্র পুচ্ছাঙ্গসংস্থিভে। স্থায়িনোধিজয়ং 

যুদ্ধে যায়িনোমৃত্যুমার্দিশেৎ । রাহুজিহ্বাগতে হ্র্য্যে চত্ত্রে 
ক্রাঙ্গসংস্থিতে। বলাবর্তে! ভবেতত্র সৈন্যয়োরুভয়োরপি । রাভ্- 

ধক্ষস্থিতে ভানে চন্ধ্রে তত্ৈব সংস্থিতে। ন কশ্চিঞ্জয়- 

মাপ্সোতি সৈনায়োরুভয়ো: ক্ষয়ঃ॥ ইতি মুখাদদিযোগষট্কম্। 
হৃদয়স্থে দিবানাথে জঠরস্থে নিশাকরে । নিপ্দিষ্ঃ স্থায়িনো- 

মৃত্াযায়ী জয়তি শিশ্চিতম্। হৃদয়স্থোঘদ1] ভাচুঃ শশাহ্কো- 

গুদমাশ্রিতঃ। হেলয়া বিজয়ী যায়ী স্থায়ী চ ঘ্রিয়তে রণে। 

কামাঙ্গস্থে ধিবানাথে চক্রে রাহুমুথস্থিতে। সংগ্রামে বিজয়ী 

স্থায়ী যায়িনোভঙ্গমাদিশেৎ। হ্থাদয়াঙ্গে যদ! যুক্তে চস্্া- 
দিতে ব্যবস্থিতৌ। দেবানপি জযমেদ্যায়ী কিং পুনর্মানবং 
বলং॥ ইতি হৃদয়াদিযোগষট.কম্। 

উদয়স্থে দিবানাথে নিশানাথে গুদস্থিতে । সমযুদ্ধং ভবে- 

তত্র কিঞ্চিদ্যার়ী জয়ী রণে। সংঘষ্স্বোযদা ভানুঃ পুচ্ছে 
ভবতি চন্ত্রমাঃ। সায়ী ভঙ্গী জয়ীস্থায়ী তত্র কালে ন সংশয়ঃ। 

কালাঙ্গস্থঃ সহশ্রাংশুমস্ত কস্থোনিশীকরঃ। যারী ভঙ্গমবাপ্রোতি 

স্থানবাসী জয়ী রণে। ভানুস্তদরগোযত্র শশাঙ্কো রাহুবক্ত,গঃ । 
বিবাদী হীয়তে তত্র স্থাক্স,য়তি নান্যথা। দ্বর্ত'নুদরগো- 
ভাঙ্গুহ্বদয়ে তারকাঁপতিঃ। অনায়াসেন সংগ্রামে যায়িনো- 
জয়মাদিশেৎ। উদরাঙ্গে যদ যুক্কে৭ চন্ত্রাদিত্যো ব্যবস্থিতৌ । 
তর! সন্ধির্ন সন্দেহঃ সৈন্যয়োরভয়োরপি ॥ ইতুদরাদিযোগ- 
ষট কম্। 

কেতুখক্ষস্থিতে সুর্ষ্যে চঞ্জরে বজাঙ্গসংস্থিতে। যায়ী ভঙ্গী 
জয়ী স্থায়ী ভাষিতং ব্রহ্মযামলে। গুদে তীক্ষাংশুসংযুক্তে 
কপালস্থে নিশাকরে। যায়ী চ ভজ্যতে তত্র স্থায়ী জয়তি 

নান্যথা। গুদখনক্ষস্থিতে হুর্যেয রাহুখক্ষন্থিতে বিধৌ। মহা 
হবোভবেদ্ঘোরঃ স্থায়ী কিঞ্চজ্জিয়ী রণে। ভানুরদগিলিতে 

খক্ষে শশাঙ্কঃ সংগুটে যদ1। ঘায়িনোবিজরং তত্র স্থায়িনো- 
রর 

ভঙগমাদিশেং। গুদে চেন্বর্ততে ভানুর্ঠরে রোহিণীপতিঃ 

দওয়িত্বা রিপোঃ সৈন্যং যায়ী যাতি নিজালয়ম্। গুহাগোদিন- 

কত্ত তত্র চেদ্যামিনীকরঃ।| সমযুদ্ধং তবেত্বত্র কিঞিদা- 
গন্তকোজরী ॥ ইতি গুদাদিযোগষট.কম্। 

হূর্ধ্যাঙ্গস্থঃ সহশ্রাংশূরুদ্রাঙ্গে চক্ত্রম। স্থিতঃ | স্থারিনোবিজয়ং 

বিদ্যাদ্যায়িনস্ত পরাভবম্। পুচ্ছখক্ষে স্থিতোভান্ুর্জিহবায়াং 

শীতগুস্থিতিঃ । যায়ী মৃত্যুবশং যাতি স্থাফলিনস্ত জয়োভবেৎ। 

পুচ্ছখক্ষে যদাদিত্যঃ কামাঙ্গে চঞ্জমাঃ স্থিতঃ। যায়ী বিজয়তে 

তত্র শক্রতুল্ঃংপি বৈরিণি। অংগুমালী ভবেদ্বজে, জঠরস্থঃ 

স্থধাকরঃ। আদত্তেইরিশ্রিয়ং জিত্বা সর্বান্ যায়ী রণাঙ্গনে । 

ভাস্করে রাহুপুচ্ছস্থে শশাঙ্কে গুদমাশ্রিতে ॥ সমযুদ্ধং ভবেতত্র 

কিঞ্দ্যায়ী জয়ী রণে। কুর্য্যাচস্ত্রমসৌ যত্র বভাঙ্গে যাঁদ 
সংস্থিতে) । সৈনায়োক্ষভয়োস্তত্র বধোভবতি মিশ্রিতঃ ॥. ইতি 

পুচ্ছাদিযোগষট কম্। 

রুদ্রাঙ্গস্থে দিবানাথে রাহুজিহ্বাগতঃ শশী । স্থায়িনস্ত জয়- 
স্তত্র ভক্ষোভবতি যায়িনঃ | রাহুশীর্যন্থিতে মিত্রে শশাস্কে হৃদি 

সংস্থিতে । বিনাযুদ্ধে ন গৃহ্াতি যায়ী করমরিশ্রিয়ম। কপালে 
সংস্থিতঃ ৃুর্য্যঃ সংঘত্স্থোযদা শশী। যায়িনোজয়তে স্থায়ী 
রণে যষ্ৈর্বিন। তদা। মন্তকন্থে দিবানাথে নিশানাথে গুদ- 
স্থিতে । যাগিনোবিজয়োধুদ্ধে স্থায়িনস্ত পরাজয়ঃ। রাহুশীর্ষস্থিভে 
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তানৌ পুুষটুকে নিশাকরে। অন্যোহন্যং বিগ্রহোঘোরোযুদ্ধং 
ভবতি. দারণং। দিনেশোরাহুরত্রাঙ্গে চন্তরস্তত্রৈব সংস্থিতঃ | 

বিনাশং কোববস্ত্রাণাং যায়িনোমৃত্যুমাদিশেৎ ॥ ইতি কপা- 
লাদদি যোগষট কম্। ইতি নরপতিজয়চর্য্যাপ্বরোদয়ে যড়লরাহু- 
চক্রম্। 

হৃদয়ার্দীনি চাঙ্জানি জিহ্বাস্তানি ক্রমেণ চ। দশসংখ্যান্যহং 

বক্ষো রাহ্চক্রসা মধ্যতঃ। পুম্পিতং ফলিতধ্ৈব নিশ্ষলং 

বটিতং গুদং। রাজসং তামসং বৃদ্ধং মৃতং জিহ্বাক্রমেণ চ। 

পুশ্পিতে ত্রীণি চত্বারি ফলিতে নিষ্ষলে ব্রয়ম্। ঝটিতে ত্রীণি 

খক্ষাণি গুদে চৈকং ভবেত্বথা । রাজসে ত্রীণি খক্ষাণি তামসে 

চ তথ! ত্রয়ম্। বৃদ্ধে চতুষ্টয়ং ত্রীণি মৃতে চক্রে তখৈকভম্। 

ত্রীণি পুম্পিত-খক্ষাপি ক্ষেমলাভকরাণি চ। শত্রভঙ্গোভবেদ- 
যুদ্ধে যাত্রামাসেন লাভদা ॥ ১ ॥ ততশ্চত্বারি খক্ষাণি পক্ষেকেন 

ফলস্তিচ। গজবাজিধনং দেশং যায়ী তু লভতে গ্রবম্ ॥২। 
নিক্ষলেষু ভিধিষেযু, বগম সৈর্যায়িনং প্রতি | সন্ধিং সেবাং তথা 
দেশং স্থান্নী যচ্ছতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩॥ ফলং প্রাপ্পোতি বর্ষেণ 

বটিতৈশ্চ ব্রিতারকৈঃ। গোধনান্যবিবিস্তানি যায়ী লুঠতি চ 

প্রবম ॥৪ ॥ গুদ-থক্ষে ভৃূশং লক্্মী পদ্িনী প্রিয়বাদিনী। রূপ- 
যৌবনসম্পন্না মাসধুগ্মেন লত্যতে ॥ ৫॥ বিগ্রহস্ত মহাবৃদ্ধি- 
যুদ্ধে ভঙ্গস্তখৈবচ। রোগপীড়া ভবেদ্বর্ষং রাজসাখ্যন্ত্রিতারকৈঃ 

॥ ৬। হস্তাশ্বমিত্রপুত্রাদিদেশকোষপরিগ্রহাঃ ৷ ষড় ভির্মাসৈর্বিন- 
শ্যস্তি যায়িনন্তামসত্রয়ে ॥ ৭॥ তামসাগ্রচতুক্ষে তু তারকা বৃদ্ধ- 

সংজ্ঞকাং। সর্ধনাশকরাঃ প্রোক্তামাসৈকেন ন সংশয়ঃ ॥ ৮॥ 

ততন্তিমৃত্যু-খক্ষাণি রাজমৃত্াপ্রদানি চ। শ্বাসকাসৈস্তথা গুলৈঃ 
পুশ্পৈকেন ফলং মতং ॥৯॥ যুদ্ধে ভঙ্গং মহাভীতিং দ্রব্যনাশং 

কুলক্ষয়ং | সদ্যোমৃত্যুং লভেদ্যায়ী রাহুচক্কে স্থনিশ্চিতম ॥ ১০ ॥ 

ইতি নরপতিজয়চর্ধ্যাম্বরোদয়ে দশাঙ্গরাহুকালানলচক্রম.। 

যুদ্ধকালে যদা শীত্রং যাত্রাযোগোন লত্াযতে। উৎপাদে 
তে) তদ। শীত্বং তৎকালেন্দুদিবাকরে।। খক্ষ প্রবেশাদি্টাস্তনাড্যঃ 
বষ্টিভিস্তাড়িতাঃ। খক্ষপ্রবেশদাত্যাগঘটিকাভির্বিভাজিতাঃ। 
লন্ধং দণ্ডাদি যত্ততু, ভঙ্গং ষষ্টিভিরাহৃতম.। অশ্থাদিহ্রধ্যতৃক্তেন 

যুক্তন্তাৎকালিকোরবিঃ 1 ইষ্টানাড্যোহ তাধিফ্ে১২৭বষ্টিভাগাপ্ত- 
শেষকে। অশ্ষিন্যাদীন্দৃতূক্তেন যুক্তস্তৎকালচন্ত্র মাঃ। যথা! চন্্রস্তথা 
সূর্য্য কর্তবাশ্চেষ্টকালিকঃ। অহোরাত্রস্ত মধো তো বিভ্রান্ত 
ধিষ্কমণ্ডলে ॥ সমরসারোক্তং যথা । স্থিরচক্কে পুরাপ্রোক্তং চন্দ্রা- 

দিত্যফলং ময়! । চরচক্রে জ্রমেণৈব প্রকারেণ ফলং ভবেৎ। 

সর্বেধু শুতকার্য্যেু যাত্রাকালে বিশেষতঃ | সর্বকালগুভশ্চন্্রো 
জ্ঞেয়োহদি গুদোদরে । পুচ্ছষট্কে কপালস্থে শশাঙ্কে রাহু 

বক্রগে। বুন্ধুনং হানিমৃড্যুশ্চ সর্বকার্য্যেযু জায়তে । হৃদি 
গুধোদরে চন্জ্রে বিবাহে নন্দতি তয়ম। নৈম্বং বিদ্বেষবৈধ- 
বম মুখে পুচ্ছে তু মন্তকে ॥ দশাঙ্গে ফলং কথয়তি । পুষ্পিতে 

কলিতে গুহোযেপ্রশ্নকালে শশী শুভঃ | নিচ্ষলে ঝটিতে মধ্যো- 

মৃত্যুঃ শেষাঙ্গগে বিধৌ। উর্ধন্ত থেচরং চক্রমধোভূচরমুচ্যতে | 
উভয়োঃ সন্গিপাতেন রাহুকালানলং বলম.। ন লোভৈর্ন বলৈঃ 

স্নেহৈর্ন দেয়ং কার্য্যকারগৈঃ। কালানলমিদং চক্রং গোপনীয় 

প্রযত্বতঃ। চিরকালে স্থিতে ভক্তে স্ুপরীক্ষ্য পুনঃ পুনঃ । 

তট্মৈ শিষ্যায় দাতব্যং চক্রং কালানলাহ্বয়ম.॥ ইতি শ্রীনর- 
পতিজয়চর্য্যায়াং স্বরোদয়ে চক্রে রাহৃকালানলং চক্রং সমাগম । 

সূর্য্যকীলানলচক্রম.। 
উর্ধান্ত্িঅন্ত্রিশূলাগ্রান্তির্য/ক্ তিশুশ্চ সংস্থিতাঃ। দ্বে ছ্বে নাড়ে 

স্থিতে কোণে শৃঙ্গযুগে ততৈকয়া । মধ্যত্রিশুলদডাধোভামুভাদ্যং 

ভমণ্লম.। সাভিজিত্বত্র দাতব্যং সব্যমার্গেণ সর্ববদ] । নাম- 

খক্ষং স্থিতং যত্র জ্ঞেয়ং তত্র গুভাশুভং । অধোগতৈক্ষিনক্ষতৈ 

রুদ্বেগোবধবন্ধনম। রেখা্টকে অয়োলাভঞ্চক্ষষট কে তথ পুনঃ । 

শৃঙগযুগ্মে রুজাভঙ্গো মৃত্যুঃ শুলত্রয়ে স্কুটং ৷ বিবাহে ব্যসনে যুদ্ধে 
রোগার্ে গমনে তথা । শৃুর্য্যকালানলং চক্রং জ্ঞাতবাং চ 

প্রবত্বতঃ ॥ ইতি নরপতিজয়চর্য্যাম্বরোদয়ে নূর্ধ্যকালানলচন্তম.। 

চন্দ্রকালানলচক্রম,। 
চন্দ্রকালানলং চক্রং ব্যোমাকীরং লিখেদ্বুধঃ ৷ চতুর্দিক্ষ 

ভ্রিশূলানি মধাভিন্নানি কারয়েৎ। পূর্বত্িশূলমধ্যস্থং দিনখক্ষাদি 

গণ্যতে। আরশুলে বহিমধ্যে মধ্যে বাহ্যারশূলকে | নাম-খক্ষং 
স্থিতং খত্র জ্ঞেয়, তত্র শুভাণুভম্। ব্রিশূলে চক্রবাহো চ চক্র- 
মধ্যে তখৈবচ। ত্রিশূলে চ ভবেন্মতার্মধ্যমং বহিরষ্টকম.। লাত- 
ক্ষেমজয়প্রজ্ঞাশ্চক্রগর্তোন সংশয়ঃ । বর্জনীয়ং প্রযত্তেন প্রথ- 

মাষ্টত্রিপঞ্ককম । খক্ষং দ্বাবিংশকং চাত্র কালরূপী ন সংশয়: । 

লাভালাভং স্থথং ছংখং জয়ঞব পরাজয়ম | চন্দত্রকালানলে 
চক্রে বিদ্ধি সংশয়বর্জিতম,| ইতি নরপতিজয়চর্ধ্যাস্বরোদয়ে 

চন্ত্রকালানলচক্রম. | 

সপ্তকালানলচক্রম.। 
শলকাসগ্তকং চক্রং লিখিত চন্ত্রভাদিত্বঃ । ত্রিধু ত্রিধু চ 

ক্ষেযু নববূর্ধ্যাদয়োগ্রহাঃ। যদঙ্গে নামনক্ষত্রং দিনখক্মাদ্দি 
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জায়তে । ফলং তন্ত গ্রবক্ষ্যামি একৈকন্ত যথাক্রমম. | তাম্ুন! 
শোকসম্তাপৌ শশাস্কঃ ক্ষেমলাভদঃ ৷ ভূম্থতোমৃহ্যামাধত্তে বুধে 

প্রন্ত! প্রঙ্গায়তে | জীবে লাভঃ স্ুখং গুজ্রে হূর্ধযপুত্রে মহদ্- 
ভয়ম,। রাহুণ! ঘাতপাতাদিঃ কেতৌ। মৃত্যুর্ন সংশয়ঃ। যাত্রা- 
জন্মবিবাহেষু সংগ্রামে বিগ্রছেইপি বা। সপ্তকালানলং চক্র 

জ্ঞাত্ব। কর্ম সমাচরেৎ॥ ইতি নরপতিজয়চধ্যান্বরোদয়ে সপ্ত- 
কালানলচন্কম. | 

সপ্ডুশলাকচক্রমৃ। 
তির্যাগূর্ধগতারেখাঃ সপ্তসংখ্যালিখেদবুধঃ | কৃত্তিকার্দীনি 

ভানাত্র সাভিজিস্তি ক্রমেগচ। ভূক্তং তোগ্যং তথাত্রাস্তং 

বিদ্ধং পাপগ্রহেণ ভং। শুভাগুভেষু কার্ধোষু বর্জনীয়ং প্রযত্বতঃ | 

যস্তাতিধাননক্ষত্রং বিদ্ধং পাপগ্রহেণ চ। দেশগ্রামপুরং সৌম্যং 
নরোনারী বিনশ্যতি ॥ ইতি নরপতিজয়চধ্যান্বরোদয়ে সপ্ত- 
শলাকচক্রম্। টি 

পঞ্চশলাকচক্রমৃ। 
তির্ধাগুর্ধগতাঃ পঞ্চ দ্বে স্থে রেখে চ কোপগে। ঈশকোণা- 

গ্ররেখাতঃ রৃত্তিকাদি লিখেদ বুধঃ | বিশাখাককত্তিকা বেধো- 
ভরণীমিত্রদেবয়োঃ । ধনিষ্ঠাসর্পয়োর্বেধোষঘশ্রবণয়োস্তথ! | 
শুভাগত গ্রহৈর্বিদ্ধং তং বিবাহেষু বর্জয়েৎ। দ্ব্যা্দি বিদ্ধং মহা- 
রিষ্টং রাহুবিদ্ধং ততৈবচ ॥ ইতি নরপতিঅয়চর্য্যাশ্বরোদয়ে পঞ্চ- 
শণাকচক্রম। 

চন্দ্রচক্রমূ। 
চক্রেন্দুনদৃশং চক্র ত্রিত্রিশুলসমন্বিতং । মধ্যে দ্বাদশভান্যত্র 

ফট, পৃষ্টে নব শূলকে । মধ্যবিশৃএমধ্যস্থং জ্ঞাত্ব! চন্্রক্ষমাদিতঃ | 
সব্যেন গণাতে চক্রে যাবদ্যোধন্ত নামতঃ। শৃঙ্গে মৃতূযুর্জয়ো- 
মধ্যে পৃষ্ঠে ভঙ্গোমহাহবে। চতুরঙ্গে কবৌ কোটে স্বন্বযুদ্ধে 
বিশেষতঃ ॥ ইতি নরপতিজয়চর্য্যাশ্বরোদয়ে চন্্রক্রম্। 

মাতৃকাচক্রম্। 
ষোড়শোদ্ধগতারেখাঃ পঞ্চ তির্য্যগবস্থিতাঃ। কোষ্ঠকানাং 

ভবেৎ সষ্টিস্তত্রাঙ্কাক্ষরযোজন1। পূর্ণিমাদিবিলোমাক্কান্ লিখেৎ 

প্রতিপদাস্তিকান্। 'তদধোমাতৃকাবর্ণান মওঞণাস্তযস্বরোজ্বঝি- 
তান্। সংগৃহা নামবণাঙ্কান্ মাত্রাভেদেন সংযুতান্। ৭ মুনিভিস্ত 

হরেদ্ভাগং শেষে জয়ং বলাবলম,। মাত্রাহীনে ভবেদ ভঙ্গো- 

জয়োমাত্রাধিকে রণে। মাতৃকারাং প্রভেদোহ্য়ং তল্মাজ্জেয়ঃ 

প্রধত্বতঃ ॥ ইতি প্রথমমাতৃকাচক্রম। 

নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয়ঃ। 

স্বাদশোর্ধগতারেখাঃ পঞ্চ তির্ধযগ্গতাস্তথা ৷ মাতকাঃ গ্রস্তরে 

তত্র ষড়তাস্ত্যে শ্বরবর্জিতাঃ। কোষ্টকাধোলিখেদস্কান্ পঞ্যুগ্যং 
৫। ৫ ব্রিকত্রয়ং ৩। ৩।৩।ড় ত্বন্ব ।৬ মষ্চত্ত্রীণি ৮1৮1৮ 

নবৈকং ৯ স্যান্তখৈবচ। নামবর্ণন্ত য! সংখ্যা মাত্রাসংখ্য। ততৈ. 
বচ। পিগডিতানবভি ৯ ভরঁক্তানয়োমাত্রাধিকে রণে ॥ ইতি 
দ্বিতীয়ুমাতৃকাচক্রম | 

মন্থ ১৪ শ্মার্ডতগড ১২ দোবর্বাণ ৫ তিথ্য ১৫ শ্ব ৭ রসঙ কুঞ্জরাঃ 

৮। নবান্তা ৯ন্তদধঃ স্থাপ্যাঃ পঞ্চত্বরকখাদিকাঃ | ওঞগোনাহ- 

কারাস্তানবধাকোষ্ঠকক্রমাৎ । নামমাত্রাক্ষরাক্কৈ ক্যসপ্তশেষে- 
ইধিকে জয়ঃ ॥ ইতি তৃতীয়মাতৃকাচক্রম। 

ভূবনা১৪ দিত্য ১২ দ্বোর্বাণ ৫তিথি ১৫বেদা৪ শ্ব ৭ 

দিগ্র ১৭ সা বস্থ ৮ নন্দা৯ ল্িখ্য ষণ্ডাত্ত্যোজ.ঝিতমাতৃকাং। 
পুংনামবর্ণমাত্রাণামঙ্কযোগেৎ8৮ শেষিতে। মাত্রাধিকোজয়ী 

যুদ্ধে মাত্রাহীনঃ পরাজয়ী ॥ ইতি নরপতিজয়চর্যযায়াং স্বরোদয়ে 
চতুর্থমাতৃকাচক্রম.। 

বিজয়চক্রমৃ। 

অথ সারতরং বক্ষ্যে লম্পটাচার্যযভাষিতং। জয়ঃ পরাজয়ো- 

যেন নামোচ্চারণতঃ স্ফুটম.| লগ্মালগ্রবিভেদেন ঘোষাঘোষ- 

ক্রেমেণ চ। প্রবেশনির্গমাভ্যাঞ্চ ক্রমাজ্জয়পরাজয়ৌ । পবর্গশ্চা- 
প্যুকারশ্চ লগ্নাখ্যেইন্যাক্ষরান্বিতঃ। উক্তাদন্যেহ্যবর্গাদাবলগ্না- 

ঈরিতাবুধৈঃ। ঘোষক্ত্রিতৃরোবর্ণাঃ সম্বরাঃ সাম্ৃনাসিকাঃ | 
অঘোষাঃ শষসা-আদ্যদ্বিতীয়াদ্যান্ত বর্গকে। বাযুপ্রবেশকালঃ 

স্যাৎ প্রবেশঃ শ্বাসনির্গমঃ। নির্গমাথ্যস্ততোজ্ঞেয়োনামোচ্চা- 

রণতোজয়ঃ ॥ ইতি নরপতিজয়চর্য্যাম্বরোদয়ে বিজয়চক্রম.। 

তোরণচক্রম্। 
নাড়ীচতুষ্টয়ে চক্কে প্রবেশে নির্গমে তথ। | কৃত্তিকাদি 

লিখেদ ভানি সাভিিস্তি ক্রমেণ চ। স্তস্তমূলে স্থিতাহ্াষ্টো 

সিংহম্বারে তথাষ্টকং । মালায়ামষ্টকং তত্র চতুর্ধিষানি তোরণে। 
নির্গমে চন্ত্রমাযন্ত্র প্রবেশে যত্র তাস্করঃ। তত্র কালে গুভা 

যাত্রা প্রবেশোবিস্রকারকঃ। চন্ত্রপ্রবেশখক্ষস্থ্বোনির্গমস্থোদিবা- 

করঃ। বধবন্ধনদ1 যাত্রা প্রবেশন্তত্র শোভনঃ। চন্দ্রাদিতো) 

প্রবেশর্ষ্ে নির্গমে যদি ব! স্কিতৌ। তত্র মিশ্রফলং দত্তঃ 

প্রবেশে বাথ নির্গমে ৷ জুরগ্রচযুতশ্তন্দ্রঃ প্রবেশে বাথ নির্গমে। 

তদ্দিনে ভূভুঞ্জাঞ্চেব নিষিদ্ধ! রাজপড্তিক11 প্রবেশাহি বিধা- 
তব্যাতৃভূজারাপটিকা;। শুভগ্রহযুতে চত্ত্রে নিংহদ্বারে চ 



নরপতিজয়চধ্যাম্বরোদয়ঃ | 

সংস্থিতে । স্তপ্তে সৌরিনৃপিং হস্তি সিংহে স্বচক্রবিগ্রহঃ | মালা- 
স্থিতে চলং রাজাং তোরণে সর্ধসিদ্ধয়ঃ ॥ ইতি নরপতিজর- 

চর্ধ্যান্বরোদয়ে তোরণচক্রম.। 

শশিসূর্য্যকালানলচক্রমৃ। 
দ্বাদশারং লিখেচ্চন্ুং মেবাদি ছ্বাদশান্থিতং | ক্ষেত্রযুগঞ্চ 

তত্রৈব জ্ঞেয়ং তাস্করচন্ত্রয়োঃ | সিংহাদিমকরাস্ত্চ ভানুক্ষেত্র- 
মুদাহতং । কুস্তাদিকর্কিপর্যযস্তং চন্ত্রক্ষেত্রং ন সংশয়ঃ | চন্ত্রক্ষেত্র- 

গতে নুধ্যে চন্ত্রে তত্ৈব সংস্থিতে | যায়িনোবিজয়ং যুদ্ধে স্থায়িনো- 
ভরঙ্গমাদিশেৎ। হৃর্যযক্ষেত্রগতে চন্ত্রে সূর্যে তত্রৈব সংস্থিতে। 

ষায়ী ভঙ্গমবাপ্রোতি স্থায়িনোবিজয়োভবেৎ। হুর্ষো হুর্যযাংশসং- 

যুক্ে চন্জে চক্জ্রাংশসংযুতে । তশ্মিন কালে ভবেৎ সিদ্ধিরযুন্ধং 
তশ্ক বিপর্ধযয়ে। বাস্তগৌ যদি চন্ত্রাকৌ সংছারঃ সৈন্যয়ো- 
দ্বয়োঃ। যাত্রায়াং যুদ্ধকালে চ চকমেতদ্বিলোকয়েৎ॥ ইতি 
নরপতিজয়চর্ধযাম্বরোদয়ে শশিসুর্ধ্যকালানলচক্রম. | 

_সংঘট্রকালানলচক্রং সম্পাতচক্রঞ্চ | 
অশ্বিন্তার্দী লিখেচ্চক্রে সপ্তবিংশতিতারকা! | ত্রিকোণে 

নবভির্বেধঃ কর্তবান্তির্ধ্যগার্কতিঃ । অশ্বিনী রেবতী বেধোবেধ- 

শ্চাঙ্থিনিল্োষ্ঠয়োঃ ৷ মঘাপৌষ্ে মঘাশ্েষে চাশ্্লেফামূলয়োস্তথা | 
এবং সংঘট্রচক্রে চ কার্ধ্যা খক্ষগতাগ্রহাঃ। নৃপনামক্ষ সংঘট্রে 

যুদ্ধং ভবতি নান্যথা । নির্কেধে সৌম্যবেধে চ যুদ্ধং নাস্তি 
রণেশয়োঃ। ক্রুরবেধে ভবেদ্ যুদ্ধং তৎকালে ঘোরদারুণম্। 

ুদ্ধাকাজ্ষী ভবেগ্রাজ! যস্য ভং ক্রুরবেধিতম্ । যুদ্ধদ্বেষী ভবেৎ 

সৌম্যের্ভে চ বেধবিবর্জিতে । সৌম্যক্ররবিভাগেন মিত্রামিত্র- 
ক্রমেণ চ। বক্রাতিচারগত্ব। চ যুদ্ধমাত্রান্তি নাণ্ডি চ॥ ইতি নর- 
পতিজয়চধ্যায়াং শ্বরোদয়ে সংঘট্টকালানলচক্রম্ সম্পাতঞ্চ। 

গৃ়কালানলচক্রমূ। 
সগ্তরেখ! লিখেদুর্ধাঃ সপ্ত তি্য্যক্ তথ! লিখেৎ। চন্দ্রভাদ্যং 

লিখেদ্ভানি বড়ঙ্গং কলয়েত্ততঃ। দিনক্ষণাদ্গণয়েচ্চক্রে গৃঢ়ং 

সংপুটকর্তরী। দণ্ড কপালকং চক্রং জ্ঞাতব্যং ম্বরবেনিভিঃ। 
যত্র খক্ষে স্থিতশ্চন্্রস্তত্রাদ্যং ত্রীণি মস্তকে । সংপুটে নবভান্যত্র 

কর্তর্্যাঞ্চ ত্রিখক্ষকম্। দে ধিষানি চ ত্রীণি কপালে খক্ষ- 
সপ্তকম্। বজাঙ্গে ত্রীণি ধিঞানি যড়ঙ্গস্তি নির্ণরঃ। যদঙ্গে 

নামনক্ষত্রং যুদ্ধকালে প্রজায়তে। খক্ষে শুভাশুভং তস্য গৃঢ়- 

কাঁলানলে স্থিতম্। গৃঢ়স্থে বিভ্রমোধুদ্ধে জয়োভবতি সংপুটে। 

কর্তর্য্যাং সক্ষতং যুদ্ধং দণ্ডে ভঙ্গোন সংশয়ঃ। কপালস্থে 
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তবেম্মতুজে তস্তাম্মহদ্ভয়ম। গুড়কালানলচক্রমুক্কং বৈ 

হ্থাদিযমলে | ইতি. নরপন্তিজয়চধ্যাত্বরোদয়ে গৃড়কালানল- 
চক্রম্। 

কুলাকুলচক্রুমূ। 
দ্বিতীয়া দশমী হযঠী কুলাকুলমুদাহৃতা৷ । বিষমাশ্চাকুলাঃ 

সর্বাঃ শেষাশ্চ তিগয়ঃ কুলাঃ। ব্রবিশ্চজ্রোগুরঃ সোরিশ্চত্বা- 
রোহত্রাকুলামতাঃ | ভৌমশুক্রৌ কুলাখ্যী চ বুধবারঃ কুলাকুলঃ। 
বরুণাপ্রাতিজিম্ম লকুলাকুলমুদাহৃতম্। কুলানি সমধিষ্ণানি 
শেষভান্যাকুলানি তুঁ। তিথে। বারে চ নক্ষত্রে চাকুলে যায়িনো- 
জয়ঃ। কুলাখ্যে স্থায়িনোন্যুনং সদ্ধিশ্চৈৰ কুলাকুলে ॥ ইতি 
নরপতিজয়চধ্যাস্বরোদয়ে কুলাকুলচক্রম্। 

কুম্তচক্রমূ। 
কুস্তকারং লিখেচ্চক্রং তির্য্যগ্রেখাপ্রভেদিতং ৷ ক্রমাদুর্ধ- 

মধন্তম্তাশ্চৈকৈকাস্তরভং ক্রমাৎ। ভাঙুভাদি লিখেত্তত্র রিক্তং 
পূর্ণমিতিক্রমাৎ | এবং রাশিং ক্রমান্নাস্ত রিক্তং পূর্ণমিতি দ্বিধা | 

রিজে রিক্তা ভবেদ্যাত্র! পূর্ণে যার! শুভাবহা | ইতি যায়িকলং 
ক্েং কুভ্তচক্রদ্বয়াছিতম ॥ ইতি নরপতিজয়চর্যযাম্বরোদয়ে 
কুম্তচক্রম্। 

প্রস্তারচক্রমূ। 
ব্রয়োদশোর্ধাগারেখ! দশ তিধ্যগ্গতান্তথা ৷ ভবেয়,ঃ কোষ্ঠগা- 

স্তত্র সংখ্যয়াষ্টোত্তরং শতম্। কবর্গং নবধ। লিখ্য কোষ্ঠকে 

প্রথমেইই্মে । দ্বিতীয়ে সপ্তমে চান্তান্ টাদ্যান্যস্তেভিষষ্টকে। 
যশবগোঁ চতুর্থে তু অবর্গশ্চৈৰ পঞ্চমে। নবমে দ্বাদশে তাদ্যান্ 
শেষে পাদ্যান্ দ্বিকোষ্ঠকে । চতুরক্ষরসংযোগাদশ্থিন্যাদি ক্রমেণ 

চ। জ্ঞেয়ানবাংশকাবর্ণামেষাদ্যে রাশিমগডলে। ভোমং শুক্রং 

বুধং চন্ত্রং ভান্ুং সৌমাং সিতং কুজং। গুরুং সৌরিং শনিং 

জীবং বিদদ্যাৎ কোঠ্ঠকোপরি । কোষ্ঠকাক্ষরতোজেয শন্্রস্তৎ- 

কালসম্ভবঃ। তদপধীনং ফলং সর্বং লাভালাভং জয়াদিকম্। 

ইষ্টনাড্যোহতাধিটফঃ ২৭ যষ্টিভাগাগ্ুশেষকে । অশ্িন্যাদীন্দু- 

তৃক্তেন যুক্তস্তৎকালচন্দ্রমাঃ। ক্ররক্ষেত্রা্ষরে চন্ত্রে ন শুভং 

সর্বকর্ধস্থ ৷ শুভক্গেত্রে গুভত্বেবং প্রস্তারে চন্দ্রনিণয়ঃ | নাড়ী- 

ফলৌ যশৌ বর্গাববর্গোদিনফলোদয়ঃ। কঃ পক্ষেণ চ মাসেন 
টতপা খত্বরনাবকাঃ। চতুক্িমুনয়ঃ হুর্যাঃ পণতনন্দাগুণেশরঃ | 

মাসাঃ শৈলা-ইলান্তবারাশীনাঞ্চ প্রবা-ইমে । গুণাঃ শৈলা- 

যুগাঃ পঞ্চসপ্তযুগ্মাদয়োযুগাঃ। নাগাবাণাসাভৃতামেযাদেরং- 
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শকংক্রবাঃ। অংশকেনাংশকং গুণাং গ্রবং যুক্তং কৃতং পুনঃ । 

দণৈগুণিয়েৎ পশ্ঢান্ম,লাঙ্গৈর্ভাজয়েৎ সুধী । য্টির্বাণারবি£ 

পক্ষোবঙ্কিনেতং রবিস্তথা । চন্ত্রভৃম্থতগুক্রাণাং 

পোরিণা* । প্রশ্নকালে বিবাহে চ যানে জন্মনি সঙ্গরে। শশাঙ্গম্থ 

ফলং শ্রে্ঠং সর্বশান্ত্রেবু গোপিতম্॥ ইতি নরপতিজয়চর্য্যা- 
স্বরোদরে প্রস্তারচক্রম্। 

তুম্দ,রচক্রমূ। 
প্রস্তারে দ্বাদশারে তু খক্ষাক্ষরক্রমেণ চ। নবাংশরাশি- 

মার্গেণ চক্রং ভবতি তুখুরং । যন্ত্র মেযাদিরাশিশ্থন্তৎকালেন্দু 

প্রজ্নায়তে । গ্রহদৃষ্টিবশাৎ সর্ধং জয়ং তস্থাচ্ছভাশুভম্। ত্রিদশে 
পঞ্চমে ধর্ধে চতুথাষ্টমসপূুমে । পাদবৃদ্ধা। নিরীক্ষ্যন্তে প্রযচ্ছপ্তি 

ফলং তা উর্দাৃষ্্রী চ ভৌমাঁকোর্ট কেকরো বুধভার্গবৌ। সমদৃষ্ট 
চ জীবেন্ন শনিরাহ্ ত্বধোদুশৌ । মেষোবৃষোমৃগঃ কন্যা কর্কি- 

মীন $লাধরাঃ। আদিত্যাদি গ্রহেষুচ্চোনীচোযোঘপ্ত সপ্তুমঃ। পর- 
মোচ্চাদিশোবামা অষ্টাবিংশতিণীন্িক্কাঃ। সগ্তবিংশস্তথা বিংশ: 
্ধ্যাদীনাং তথাংশফাঃ | পরমোচ্চাৎ'পরং নীচা অদ্দ্ক্াস্ত 
সংখ্যয়া ৷ নীচস্থলাৎ ক্রমেণোচ্চ-উচ্চোইসৌ সর্খেচরঃ। উদ্চা- 
ন্নীচাচ্চ যন্তধ্যং পমস্তানং তছ্চ্যন্তে। উচ্চনীচসমস্থানে চস্্ং 

জাত্বা ফলং কুরু। উচ্চস্থানে স্থিতং চন্দ্রং ভৌমারিত্যো প্রপ- 

ঠতঃ। সমস্থানেষু গুধ্ধিন্দ, নীচস্থং রাহুহূর্যজৌ। বুধশুক্রো 
ত্রিকোণে চ চন্দ্র তৎ্কালসম্তবম্। অন্যত্রস্থং ন পশ্যস্তি 

জাতান্ধা-ইব খেচরাঃ॥ পৌমাদট্রস্থিতে চক্রে সর্বং সৌমাং প্র- 

জায়তে। ক্ররৈঃ ক্রুরফলন্তত্ মিশৈরিশ্রং ন সংশয়ঃ। রক্তং 
পীতং সিতং কৃষ্ঃং চক্রে বর্ণচতুষ্টয়ম । জ্ঞাতব্যঞ্চ প্রযত্বেন 

প্রশ্নকালে সদা বুধৈঃ। রবিভৌমঃ সিতঃ সৌম্যোগুরুঃ মৌরিঃ 
শশী তমঃ। বগেশা-অকবর্গাদে গ্রহাজ্জেয়াবিচক্ষণৈঃ। স্তাতাং 

ববিকুজৌ রক্ডৌ পীতৌ জীববুধো গ্রহৌ। শশিশুত্রে শুকু- 
বণৌ” কুষ্ণৌ৷ সৌরিবিধুস্দৌ ॥ যদ্বগরবর্ণগস্ন্্স্তন্ত স্বামী তু 
যোগ্রহঃ। তস্য বর্ণেন বাস্ত শশাঙ্কস্য প্রঙ্গায়তে। রক্তে 

চন্দ ভবেদ্যুগ্গং কৃষ্ে মৃত্রার্ন সংশরঃ | পীতে শুভং বিজানীয়াৎ 

সিতে শুভহরং ফলম্। ইতি নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয়ে তুদ্ধুর- 
চত্রম । 

ওুরক্ঞরবি- 

তুম্থুরাবর্তচক্রমৃ । 
দ্বাদশারং লিগেচ্চক্রং নাড়িকৈকা তিধ। পুনঃ । পঞ্চমে পঞ্চম- 

স্তানে তির্য্গৃবেধং তথা কুরু। অষ্টোত্তরশতঞ্চৈব নাড়ীসংখা! 
্রদধান্ধতে। খক্ষাক্ষরাণি চক্রন্ত নাড়িকাগ্রেধু বিন্যসেৎ। ক্রুর- 

নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয়? । 

বিদ্ধাক্ষরে চন্দ্রে ধদা তৎকালসম্তবঃ ৷ তদা তন্ত ফলং হক্ষো 

বিবাহাদে৷ গুভাশুভম্। ক্ররবেধে তু বৈধবাং সৌম্যে চৈবং 
বিশীলতা | যাত্রায়াঞ্চ ভবেদ্ধ1নি মুত্যুর্তঙোমহাহবে ॥ সর্বহানি- 

করাঃ ক্ররাগ্রহাঃ সৌম্যাঃ ফলার্ধদাঃ। দ্বাদিবেধোভবেততন্ত 

মৃত্যান্তন্ত ন সংশয়ঃ। তৎকালেন্দুফলং সর্ধবং যহুক্তং হ্যাদি- 

ঘামলে । গোপিতং সর্বশান্ত্রেযু ময়! চক্রে প্রক।শিতম্ ॥ ইতি 

নরপঠিজয়নর্ষ্যাস্বরোদয়ে তুম্ুরাবর্তচক্রমূ। 

অহিবলচক্রম্। 
অহিচক্রং প্রবক্ষণামি যথ! সর্বজ্ঞভাষিতং। দ্রব্যং শলাং 

তথা শৃন্যং যেন জানস্তি সাধকাঃ। মিধির্নিবর্তনৈকস্থঃ সংভ্রান্তে- 
যত্র ভূতলে। তত্র চক্রমিদং স্থাপাং স্থানদ্বারমুখস্থিতং | উর্ধ- 
রেখাষ্টকং লেখ্যং তির্যযক্ পঞ্চ তখৈবচ।॥ অহিচক্রং ভবত্যেব 
মষ্টাবিংশতিকোষ্টকম্। তন্র পৌষ্জাখ্িনীযামাকৃত্তিকামঘ- 

ভাগভম্। উত্তরাফন্তণী লেখাং পূর্বপঙ্ক্ত্যা চ সপ্তকম্। 

অহিত্রপ্জোইজপাদক্ষং শতভং ত্রাক্ষসর্পভম্। পুষ্যং হস্তং 

সমালেখ্যং দ্বিতীয়াং পক্তিমাস্থিতং। বিরিঞ্িবিষ্ণভং বিত্বং 
সৌম্যং রুদ্রং পুনর্বস্থঃ। চিত্রতঞ্চ তৃতীয়ায়াং পঙক্তো ধিষঃন্ 
সপ্তকং | বিশ্বক্ষং তোয়ভং মুলং জ্যেষ্ঠাং মৈত্রং বিশাখভং। 
স্বাতীং পড্ক্ত্যাং চতুর্থ্যান্ত কৃত্বা। চক্রং বিলোকয়েৎ। এবং 
প্রায়তে চক্রে প্রস্তারঃ পন্নগাকৃতিঃ | দ্বারশাথে মঘ। যাম্যে 

দবারস্থা কৃত্তিক! ততঃ । অশ্বীশপুর্ববাষাঢ়াদি ত্রিকং পঞ্চ চতুষ্টয়ম্। 
রেবতী পূর্বভাত্রেন্দৌ তানি শেষাণি ভাম্বতঃ ॥ উদয়াদিগতা- 
নাড্যোভস্াঃ যষ্ট্যাপ্তশেষকে । দিনেন্দুভূক্তযুক্তোহসৌ ভবে- 
ত্ৎকালচন্ত্রমাঃ । চন্ত্রবৎ সাধয়েৎ হুর্য্যং খপ্ষস্থং চেষ্কালিকম। 

তশ্মাদ্বিলো কয়েতৌচ স্ব্ক্ষে চান্তভেস্থিতৌ ॥ চন্ত্রথক্ষে যদা- 
কেন্দ তদান্তি নিশ্চিতং নিধিঃ । তানুখক্ষে যদ তে চ তদ! 
শল্যং ন চাহন্তথ]। স্বম্বভে দ্বিতীয়ং জ্ঞেয়ং নাস্তি কিঞ্দ্বিপর্যযয়ে। 

স্থিতং ন লভাতে দ্রব্যং চন্ত্রে ক্রুরগ্রহান্বিতে । অহিগত্যা চ 

তৎকালে মন্ত্র চক্জরমাঃ | দ্রব্যং শল্যং তবেত্ৃত্র চন্ত্রভাঙ্করয়ো- 

গ্ঁতঃ | হেম তারঞ্চ তাত্রারং রঙ্গং কাংশ্থায়সং ত্রপুঃ | নাগঞ্চাপি 

বিজ্কানীয়াদ্ভাস্করাদিগ্রহেক্ষিতে । মিশশৈর্মিশ্রং বদেদদ্রব্যং খুনাং 
ষ্টিবিবর্জিতে । সর্বগ্রহেক্ষিতে চক্রে বিদ্ধে যো২সৌ মহানিধিঃ | 
পুষ্টে চন্দ্রে তবেশুদ্রা। ক্ষীপে চক্ত্রেইক্নকোনিধিঃ। গ্রহদৃষ্টিবশাৎ 
সোঙপি বিজ্ঞেয়োনবধ! বুধৈঃ। হেমতারঞ্চ তাত্রারং পাষাণং 

মুগ্পয়ায়সম্। নুর্ধ্যাদিগৃহগে চক্রে ভরব্ভাগং প্রক্গায়তে। গুভ- 

ক্ষেত্রগতে চগ্রে ভ্রবালাতো।ন সংশয়ং। পাপক্ষেত্রে ন লাভঃ 



নরপতিজয়চর্য্যান্বরোদয়। 

স্তাং জ্ঞাতবাং 'আ্যোতিযাঁংবরৈঃ | ভুক্তরাশ্তংশমানেন দ্রব্যসংখ্যা 
বিধীয়তে। তন্মাদশগুণা বৃদ্ধিঃ ষড্রেষু বলক্রমাৎ। অধিষ্ঠিতং 
ভবেদ্ত্রব্যং ঘত্র চন্ত্রগ্রহাথ্থিতঃ | তদধিষ্ঠায়কোজেয়োভাসঙ্করাদি- 

গ্রহৈঃ ক্রমাৎ। গ্রহুগ্রগ্রহঞ্চের ক্ষেত্রপালঞ্চ মাতৃকাং। 
দীপেশং ভীষণং রুদ্রং যক্ষং নাগং বিছঃ ক্কমাৎ। গ্র2হ হোমঃ 

প্রকর্তব্য-উগ্রে নারার়পোবলিঃ | ক্ষেত্রপালে সুরামাংসং মাতৃ" 

কায়াং মহাবলিঃ। দীপেশে দীপ পৃজ। ভীষণে ভীষণার্চনং। 
রুদ্রে চ রদ্রজাপঃ স্তাদ্যক্ষে যজ্ঞাদিশাপ্তিকং। নাগে নাগগণাঃ 

পূজ্যা গণনাণেন সংযুতাঃ ৷ লক্মীধরাদিতত্বানি সর্ধকার্্ে প্রপৃ- 

অয়েৎ। এবং কৃতে বিধানেন ছঃসাধ্যঃ সাধ্যতে নিধঃ। নিধি- 

প্রান্তোনয়োলোকে বন্দনীয়োন সংশয়ঃ॥ ইতি নরপতিজক্লচর্যযা- 

স্বরোদয়ে বঙ্গযামলোক্তাহছিবলচক্রম্। 

অহিবলচক্রটীকা। 

অহিচক্রমিতি । তদছিচক্রং প্রুবক্ষযামি সর্ধজ্তভাষিতং 

যথার্থঃ যেন চক্রেণ লিখেৎ এবমাইচক্রম্টাবিংশতিকোঠ্ংতবতি ॥ 
তত্মেতি। তত্র কোষ্ঠেষু পৌঞ্ রেবতী অশ্ষি অশ্বিনী যামাক্ষং 
ভরণী কৃত্বিকা মঘ! ভাগ্যভং পূর্ববকন্তুনী চেতি নক্ষত্রসপ্তকং 
পূর্বপংক্ষ্যাং প্রথমপংস্ত্যাং লিখনীয়ং ॥ অহিব্রপ্নেতি । অহি- 

বপ্নউত্তরভাগ্রপদঃ অজপাদক্ষং পূর্বভাদ্রপদঃ শতভং শত- 
ভিষা ব্রাহ্গং রোহিণী সর্প-অঙ্পেষা পুষ্যা হস্তশ্চেতি নক্ষত্রসপ্তকং 
দ্বিতীয়পংক্তিমাস্থিতং লেখ্যং ॥ বিধিরিতি। বিধিরভিজিৎ বিধুঃঃ 

শ্রবণা ধনিষ্ঠা সৌমাং মুগশিরাঃ রৌদ্রমঘাপুনর্ধন্থচিত্রাচেতি 

নক্ষত্রং সপ্তকং ভূতীয়কোষ্ঠপংক্কৌ সমালেখ্যং ॥ বিশ্বক্ষমিতি । 

বিশ্বক্ষমুত্তরাষাঢ়া তোয়তং পূর্বাধাঢ়ঃ মূলং জ্যোষ্ঠা অন্ুরাধ! 
বিশাখা স্বাতী চেতি নক্ষত্রসপ্ুমং কৃত আদৌ লিখ্য চন্ং 
বিলোকয়েৎ চিন্তয়েদিত্যর্থঃ ॥ এবমিতি । এবমনেন প্রকারেণ 

কত্তিকার্দিনক্ষত্রান্ত্রমং স্থিত্বা পন্নগাকৃতিঃ সর্পাক্কতিঃ প্রস্তারঃ 

প্রজায়তে ভবতি ॥ হ্বারশাখেতি । মঘাযাঁম্যে মঘাভরণ্ণী দ্বার- 
শাখে স্বারোভয়পার্খেস্থিতে জ্ঞাতব্যে কৃত্তিকানাগমুখং ॥ অস্বী- 
শেতি। অশ্িনী ঈশ-আর্রণপূর্ববাধাঢ়ঃ এতানি ত্রীণি ত্রীণি নক্ষ- 
ভ্রাণি নক্ষত্রাণ্যাদিভূতানি কৃত স্বক্রমেণ ব্রিপঞ্চচতুষ্টয়ং 
নক্ষত্রং যথা অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকাইতি ত্রীণি আন্ত! পুন- 
র্বস্থ পুধ্যান্লেষা মঘা চেতি পঞ্চ পূর্ব্বা যাট়োতরাধাঢ়াভিজিৎ 
শ্রবণেতি চত্বারি নক্ষপলাণি তেনাস্থিনী ভরণী কৃত্তিকাআন্র্? পুন- 
বনু পুষ্যাক্সেষ। মথা পূর্ববাধাড়া উত্তরাষ।ঢ়াভিজি শ্রবণ! রেবতী 
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পূর্বভান্রঃ। এতানি নক্ষত্রাণি ইন্দোশ্স্্রস্ত শেষাণি রোহিণী 
মৃগশিরঃ পুর্বফস্তনী হস্তা চিত্রা স্বাতী বিশাখান্থরাধা জোর্ঠ। মূলা- 
ধনিষ্ঠা শতভিযোত্বরভাদ্রসংজ্ঞকানি ভাশ্বতঃ সূর্যাস্ত জ্ঞাতব্যানি 

উদয়ানীতি। উদয়ঃ নক্ষত্রপ্রবৃত্তিসময়ং তদানীমিষ্টসময়স্তদানীমিই- 

সময়েন যাবস্তোদণ্ডাশ্চ্ত্রভৃক্তান্তে উদয়াদিগতনাডাঃ সপ্ত- 

বিংশতিগুণিতা কর্তব্য ষষ্টিভাগেন ষষ্ট গৃহীততাগেনাপুশেষকে 
লব্বে আণ্ডে শেষে চাসৌ তাৎকালিকশ্চন্ত্রম!ভবতি। কথস্ত,তঃ 

দিনেনদভু ক্রযুক্তঃ দিনে দিনে ইন্দুন! চস্ত্েণ ভূক্তনক্ষত্রেণ যুক্তং 
ভবতি তশ্ষিন্নক্ষত্রে তাৎকালিকনক্ষত্রগত্যা তাৎ- 

কালিকচন্ত্রঃ স জিজ্ঞান্তানক্ষত্রপূর্বাশ্রিন্যাদিনক্ষত্রসংখ্যয়। মিলিতঃ 

কর্তব্যোমিলর্নে যদি সধবিংশত্যা সংগুণ্য ষষ্ট্যাহিবলাল্লবমভুক্ত- 

সংখ্যভূক্ততাৎকালিকনক্ষত্রশেষবর্তমাননক্ষত্রঃ স জিজ্ঞান্তাধিক! 
ংখ্যা তদ। সপ্তবিংশত্যধিকাং 'সংখ্যাং তা সপ্তবিংশতিমপান্তা- 

বশিষউসংখ্যা তদা সপ্তবিংশতিমপান্তাবশিষ্টসংখ্যয়! তাৎকালিক- 
চন্দ্রবক্ষত্রং সংখ্যা ভবতি। তুত্যমানতাৎকালিকনক্ষত্রকোর্জে 
চন্ত্রশ্িস্তপীয়ঃ স্বে নক্ষত্র শুর্য্যনক্ষত্রে বান্তীতি ॥ চন্ত্রবধিতি ॥ 

খঙ্ষস্থং নক্ষত্রন্থং চেষ্টানাড়িকৎ হৃর্যযনগ্ত্রে প্রশ্নসময়ইষ্টদশুস্থং 

কৃত্বা একছ্িজিদিনক্রমেণ যিদ তাত্বকনক্ষত্রস্ত প্রশ্নকালে হুর্যেণ 
যাবস্তোদগাস্তান্ সপ্তবিংশক্িসংখায়া সংগুপ্য বষ্ট্যাহরণাৎ লব্ধং 

শেষঞ্চ ভবতি । লব্ধঞ্চ হৃর্য্যভূক্তনক্ষত্রসংখ্যয়! সংযোজ্য সপ্ত- 

বিংশত্যধিকে সতি সপ্তবিংশতিমপান্তাবশিষ্টং ভূক্তনক্ষত্রং তং- 
খ্যা অশ্বিনোভবতি । ষষ্টিহরণাৎ শেষং ভূজ্যমাননক্ষত্রশরীরং 

তত্র কোষে তন্নক্ষব্রশরীরং তত্র কোষ্ঠে তর্ক্ষত্রস্থৃতাৎকালিক- 

হুর্য্যোলিখনীয়ঃ পশ্চাৎ স্বনক্ষত্রচন্ত্রমানক্ষত্রয়োর্ব্যবস্থিত শ্চিস্ত- 

নীয়ঃ। নক্ষত্র হূর্য্যতুক্তযষ্িদওস্থানস্থলে কৃতচতুর্দশদিনেন সকল- 

নক্ষব্রভোগাঃ প্রত্যহং সপ্তত্রিংশৎখপলাধিকাশ্চত্বারোদও।- 

ভবস্তি ন্যুনভোগ্যেন কিঞ্চিৎ পলে হুসতি তেন নক্ষ্রভোগ- 

প্রবৃত্তিসময়াদীরভ্য প্রশ্ননময়পর্যযস্তোদান্তেধু প্রতিয্ঠি- 
চত্বারোদওাঃ সপ্তত্রিংশৎপলানি যষ্টিঃ হানেন তদনুমানেন হানথ! 

সুক্ষ্কালম্থৃহুর্য্য মঙ্গলাদিগ্রহনক্ষত্রতাৎকালিককরণে পিতামহ- 

ক্লোকোলিখ্যতে ৷ খক্ষপ্রবেশাদিঘান্তনাভাঃ ষষ্ট্যভিভাড়িতাঃ। 

খনক্ষপ্রবেশাদত্যাগঘটিকাভির্বিতাজিতাঃ। লব্বং দওাদিযত্তত্ 

তত্তগ্নং ষষ্টিভিহতং। অশ্বযাি সর্যযতুক্কেন যুক্তন্তাৎকালিকো- 
রবিঃ। ব্যাখ্যানমেতয়োস্তাৎকালিকরাহুকলানলচক্রে ক্কত- 

মহ্বেষণীয়মিতি পশ্চাত্তাৎকালিকীকরণাদনত্তরংৎ তে হুর্য্যা- 

চন্দ্রমদৌ স্থক্ষে ব্যবস্থিতন্ত নক্ষত্রে পরভোগ্যপলনক্ষত্রে 

৯ 
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স্থিতে। বিলোকয়েৎ॥ চন্ত্রইতি। চন্ত্রথক্ষ-অগ্েষ। ইত্যাদি 
কথিতন্তত্র নক্ষত্রে অর্কেন্দ, তাৎকালিকৌ স্তস্তদ! নিয়তং নিশ্চিতং 

নিধিরস্তি 1 চেদ্যদি তানুখক্ষে হুর্য্যনক্ষত্রে ভৌমঃ স্ুর্ধ্যাচন্্র- 

মসৌ স্থিতো। তদশল্যং ভবতি অন্তথ|ন ইদমিথমেবেতার্থঃ। গ্বপ্বত- 

ইতি শ্বস্থতে চন্ত্রে রবৌ চশ্বশ্বনক্ষত্রে স্থিতে নিয়তং নিধিঃ 
শলাঙ্চ চন্ত্রস্থানে নিধিঃ হুর্য্স্থানে শল্যং বদেৎ। বিপর্যয়ে 

চক্ত্রনক্ষত্রে হৃুর্যে স্র্যানক্ষত্রে চক্ত্রে স্থিতে কিং নিধিঃ শল্যং বা 

নাস্তি ক্রুরগ্রহাদ্থিতে তাৎকালিকে চক্রে স্থিতং ভ্রব্যং ন লভ্যতে 

পরিশেষাৎ গুভগ্রহযোগে লভ্যত-ইন্তি এবং প্রব্যস্থিতৌ কিং 

জরব্যমিত্যাকাজ্ঞায়ামাহ ॥ হেমেতি। হৃর্ধযাদিনবনিরীক্ষিত তাৎ- 

কালিকচন্ত্রে হেমাদিদ্রধাং বিজ্ঞানীয়াৎ। তত্র হ্্যনিরীক্ষিতে 

হেমন্থবর্ণং স্থলচন্দ্রেক্িতে তারং রজতং কুজেক্ষিতে তাত্রং বুধে- 
ক্ষিতে আরং পিত্বলং জীবেক্ষিতে রত্বং গুক্রেক্ষিতে শনৈশ্চরে- 

ক্ষিতে চ কাংশ্তায়সং কাংশ্তং লৌহবিকারঃ রাহুনিরীক্ষিতে ত্রপুং 
রঙ্গ-ইতি কেতুনিরীক্ষিতে নাগঃ সীসকঃ ইতি প্রসিষবদ্রব্যমিতি। 
মিশৈর্নানাগ্রহৈদৃষ্টে মিশ্রং নানাপ্রকারং বছেৎ। যে যে গ্রহাঃ 

পত্তাত্তি তত্র ভ্রব্যাদি ভবস্তি দৃিবর্জিতে চন্ত্রে শূন্তং ন কিমপি 
ইত্যর্থঃ। সর্বগ্রহেক্ষিতে চক্রে অসৌ মহানিধিবিহিতঃ ॥ 

পুষ্টইতি ॥ চন্ত্রে পুষ্ট শুরুপক্ষৈকাদ শীপর্্যস্তং পুষ্টন্তত্র মুদ্রা তবেৎ। 
ক্ষীণে চত্ত্রে নিধিরনকঃ দ্টীণেন্দঃ কফ্েৈকাদশীতঃ শুরুপঞ্চমীং 

' যাবৎ ইতি উভ্ভয়পক্ষষীদশমীপর্য্যস্তং মধাবলং তেন মধ্যত্বং 

দ্রবান্তাদ্যং মোপি নিথিগ্রহাণাং কূর্যযাদি গ্রচ্থাণাং দৃষ্টিবশাৎ নব 
নব প্রকারোজেয়ঃ | সচযথা তবতি পুর্ধবশ্লোকপ্য়েন কথিত- 

এব ॥ দ্রব্যাধারমাহ । হেমেতি । চন্দ্র সরর্যাদিরাশিস্থে অনুক্রমেণ 

দ্রবাস্ত ভাওমাধারঃ ভাজনং প্রন্গায়তে যথা স্থর্যাগৃহে সিংহে হেম 

চন্ত্রগৃহে কর্কটে রজতং কুজগুহে তাত্তরং বুধগুহে আরং পিত্তলং 

গুরুগ্ৃহে শুক্রগুহে মুগ্যয়ং শনিগৃহে আয়সং লৌহং রাহুগুহং 

কণ্তা তত্র বুধদৃষ্িবিহীনে ত্রপু রঙ্গঃ কেতুগৃহে মীনে জীবেনাব- 
লোকিতে লীষকমিতি। গুভক্ষেত্রেতি । শুভাণুভশ্চন্তর বুধ গুরু- 
শুক্রাস্তপাগতে চকে লাভোন সংশয়ঃ। এবং পাপক্ষেত্রগতে 

পাপগ্রহরাশিগতশ্চন্দ্রঃ লাভোন ভবতীতি শ্বরবেদ্দিভিজ্ঞণতব্যং। 

ভূক্ষেতি । তুক্তরাহ্ংশমানেন তাৎকালিকচন্দ্রেণে যাবস্তো- 
রাস্তাংশতৃকত্তন্মানেন তৎসংখ্যাবধিকৈর্বব্ধমুষ্টিভিঃ করৈরত্তৈ- 

ভূমানং ধৃতপ্রব্াসমেততৃমানং ভূক্কাংশসংখ্যককালিকহস্ত- 
প্রমাথগভীরখাতে দ্রবামস্তীতি বক্তবাং নীচে নীচরাশিরুশ্চিকস্ত 

'তদেব মানং ভৃমেষ্থি্ং হ্বিগুশিতং পরনীচে বৃশ্চিকতৃতীয়াংশে 

নরপতিজয়চর্য্যান্থরোদয়ত | 

চন্দ্রে স্থিতে পরে তুঙ্গে অন্থচ্চ প্রদেশে ভ্রব্যমন্তীতি খক্ষসংক্রমে 
তাৎকালিকনক্ষত্রশেষে পলগতেতি স্থিরং ভবতি । চন্ত্রাংশেতি। 

চন্ত্রাংশতূক্তমানেন তাৎকালিকচন্ত্রেণ রাশেরাবস্তো২ংশাতূক্তা- 

স্তন্মানেন দ্রব্যসংখ্যা বধীয়তে প্রত্যেক ভূক্তাংশে দশসংখ্যাঃ 

ষড়বর্গেষু গৃহহোরাদ্রেক্কাণনবাংশদ্বাদশাংশত্বিংশাশেষু বল- 

ক্রমাদশং গুণা-বৃদ্ধিঃ যদি শ্বকীয়ষড়_বর্গভাগে তিষ্ঠতি তদা 

ংশানুমিতদ্রব্ং দশগ্ণং তবতি | অধিঠিতমিতি। যত্র গ্রশ্গে 

চন্ত্রঃ গ্রহান্থিতোভবতি তত্র দ্রব্যমধিষ্ঠিতং বক্তব্যং তাস্করাদি- 

গ্রহৈঃ প্রতেকং সহিতে ক্রমাতদধিষ্ঠায়কোত্রব্যাধিটিতোজ্েয়ঃ 

যথ। চন্ত্রে শুর্ধযান্িতে গ্রহস্থৃলচন্দ্রসহিতে মুখগ্রহঃ কুজসহিতে 

ক্ষেত্রপালঃ বুধসছিতে মাতৃক। গুরুসহিতে স্বীপেশঃ গুক্রসহিতে 

ভীষণঃ শনিসছিতে কুদ্রঃ রাহুসহিতে বক্ষঃ কেতুসহিতে নাগ- 
ইতি ক্রমাৎ। গ্রহ-ইতি। গ্রহ্ধিঠিতহোষঃ গ্রহন্তৈব কর্তব্যঃ | 

মুখে মুখগ্রহে নারায়ণোনারায়ণসন্বদ্ধী বলিঃ পুর্জোপহার।দিঃ 

ক্ষেত্রপালেহধিষ্টিতে তন্মৈ সুরামাংসঞ্চ দেয়মিতি ॥ মাতৃকায়া- 

মধিষ্ঠাত্র্যাং মহাবণিশ্শান্থববলিঃ তদসত্তবে ছাগাদয়ঃ মহাবলিত্বে- 
নোপকল্প্যাঃ দ্বীপেশে অধিষ্ঠাতরি দ্বীপেশোহ্ধিজ। স্বীপপ্রধান! 
পুজ1 ভীষণে ভীষণা্চনং ভীষণং জবাজলমর্চনং লোহিতপুষ্পাদি- 
রকুতং রদ্রেইধিিতে রুদ্রমন্ত্তা জপঃ জাপ্যোরুজ্জাপ্যায়ঃ যক্ষেইধি- 

ঠিতি যজ্ঞাদিশাস্তিকমজ্ঞাদিপূজনং নাগেহধিঠিতে নাগগণাঃপুজ্যাঃ 

গণনাথেন গণেশেন সংযুতাঃ প্রতিশাস্তিকে গণেশপুজ। লক্ষমী- 
ধরাদিতত্ানি পঞ্চবিংশতিসংখ্যকানি সর্ধকার্ষ্যেযু পুজয়েখ। 

এবমিতি । বিধানেন যথাবিধিক্রমেণ এবং কৃতে পুজা ছোমা- 

দৌ ছুঃসাধ্যোনিধিঃ সাধ্যতে । এতন্লিকপকন্ত কৃষণঃ প্রয়োজন- 

মাহ এবং ক্রমেণ নরোমনুষয্যোনিধিপ্রাপ্থোবন্দনীয়োনমস্করণীয়ঃ 

স্ততোবা ভবত্যত্্ ন সংশয়ঃ। নিশ্চয়এব ॥ ইতি নরপতি- 

অয়চধ্যান্বরোদয়ে প্রীনরহরি আচাধ্য-ক্লুতৌঅহিবলচক্রবিবরণং। 

ভাষাস্তরিত অহিবলচন্তর । 

অহিচক্র বলি শুন দৈবজ্ঞভাষিত। ভ্রবা শলাশুন্ত হয় 

যাহাতে বিদিত ॥ ধন পুতিয়! থাকে যদি ঠাই হয় হার|। সেই 

স্থানে অহিচক্র লিখি বুঝো৷ তারা ॥ উর্ধারেখা লিখ আট পাচ 

রেখা বাকা । আঠাইশ ২৮ তারায় অছির শরীর মাত্র দেখা ॥ 

বাম পাশে অহি শোয় থাকে পূর্ধশিরে । ভাদ্র মাস করি তিন 

তিন মাস ফিরে ॥ রেবতী অশ্বিনী যম ২৭।১। ২ কৃত্তিক! 

মঘা তারা ৩। $০। পুর্বোত্তরফন্তরণী ১১। ১২ পুর্বপংক্তি “লেখা 



নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয়ং | 

সার! । উত্তরপূর্বভাদ্রপদ শতভিষ| রোহিণী ২৬। ২৫। ২৪। 

৪। সর্প পুষ্যাতন্তার দ্বিতীয় পংক্তি চিনি ৯। ৮1১৩ ॥ অভি- 

জিৎ শ্রবণ! ধন তারা মুগশিরা *। ২২। ২৩। ৫। আতর পুন- 
র্বস্থ চিত্রা ৬। ৭। ১৪ তৃতীয়পংক্কতি ফিরা ॥ উত্তরাষাট়াবিলো- 

মেতে সাত তারা লেখা ২১। ২০1১৯ ১৮। ১৭1১৬ ১৫। 

আটাইব নক্ষত্র পাতিয়! অহিচক্র দেখা ॥ ব্যতিক্রম । অশ্বিনী 
ভরণী বহি রোহিণী শিব তারা। পুনর্ধস্থ পুষা ফণী মঘ! লিখ 

পারা। পূর্বোতর-আবাঢ়! শ্রবণা ধনবতী। শতভিষ! রেবতী 

পূর্বভাদ্রপদ ইতি ১।২।৩।৪।৬।৭।৮1৯।১০।২০। 

২১1 ২২।২৩। ২৪1 ২৭।২৫। যোড়শতার। চান্দ পায় শেষ 

তারা ভানু ৫1 ১১।১২। ১৩1 ১৪।১৫। ১৬।১৭।১৮। ১৯। 

॥*।২৬॥ অথ তৎকালচন্ত্র। অশ্বিনী করিয়! তারা৷ মত ভুক্ত 
পাই । ষাইটে ৬* পুরিয়া ভুক্ত তারা! ঘটা দেই। দ্বিগুণ করিব 
নবতাগে লব্ধ হর। শেষ যাইটে ৬* পুরিয়া! তা দণ্ড পল কর। 

তিরিষে ৩ হরিয়। তায় রাশি অংশ আন এইরূপে সকল 

গ্রহের দ্দুট করিয়! জান॥ তারার উদয়াবধি তুক্ত দণ্ড যত। 
ছয়ে ৬ পুরি পূর্ব ভূক্ত ভাগাদিতে যুত ॥ তিরিশে ৩* হরিয়! 

লব্ধ হগ রাশ্াদিক। তাৎকালিক চন্ত্রমা কয় অতি প্রামাণিক। 

ইতি তাৎকালিকচন্ত্র রাস্তাদি ॥ ততকালচন্ত্রের রাশি অংশ- 
কপাহত। অষ্টশতে হরিলেক পাই তারাগত ॥ চন্ত্রতৃক্ত যত 
অংশ কলাদি করিবে । ছুইশতে হরিলেক গতাংশ জানিবে ॥ 
ষে রাশিতে শশী তার ত্রিংশ ভাগে ভাগ। তাহ] দিয়ে পুরে! 

চান্দের অংশতুক্ত আগ ॥ যাইটে হুরিয়! লব্ধ খত ঘটা পাই। 
সেই লগ্নে তত দও চান্দ ভূক্ত পাই ॥ সেই অবশিষ্ট থটা পাই 
সে তৎকাল। সাতাইষে ২৭ পূরো তাহা! যাইটে ৬৯ দিয়! হর ॥ 
ষাটি ৬, লব্ধ যত অস্ক ভৃক্ত তারা দিও । ছুই অস্ক একত্র করি 
ভূক্ত তাক্খ নিও । ভোগ্য তার! বুঝে নিও যাটি অবশেষ । 

তৎকাল জানিতে এই কৈম্থু উপদেশ ॥ এমৎ করিয়া যে তৎকাল 

পাই রবি। অহিচক্ে দ্রবা শলা নিশ্চয় করিবি ॥ চন্দ্রথক্ষে 

যদি থাকে চান্দ সৃর্য্য ছুই । সেই চান্দের স্থানে ধন মাটির ভিতর 

থুই॥ তান্খক্ষে যদি থাকে চান্দ আর রবি। সেই চান্দের 

স্থানে শল্য মাটার ভিতর কৈবি॥ আপন আপন খক্ষে বদি থাকে 

রৰি চান্দ1। চান্দের ঠাই বুঝিও ধন শল্যসঙ্গে বান্ধা ॥ চান্দ- 

ধক্ষে হূর্য্য থাকে হৃর্যযথক্ষে শশী । তবে তাহে কিছু নাই বুঝিয়া 

ভাল খুশী চান্দ যদি পাপগঙ্গে থাকে ফণিপাশে। তবে ভ্রবা 
হাতে নর ঝহিও বিনাশে ॥ গুভগ্থানে চাল রৈলে ধন হয় 

৫৯ 

অতি। পাপক্ষেত্রে শুভক্ষেত্রে এমতি যুকতি ॥ পুষ্ট চন্দ্র যদি 
হয় অনেক থাকে টাক! । ক্ষীণচন্ত্র হইলে ভাই অল্প থাকে 

টাকা! ॥ গ্রহদৃষ্টিবশে বলি যেয়ে দ্রব্যে আছে। সে সে দ্রব্য 
বুঝিয়া কহিও তার কাছে ॥ সোনা রূপ৷ তামা পিতল পাথর 

পান্ব পাই। মৃৎপাত্র লোহপাত্র সাত গ্রহের ঠাই ॥ রব্যাদি 

দর্শনে চান্দ এই পাত্র হয়। এই পাত্রে ধন আছে কহিও 

নিশ্চয় ॥ কি কি দ্রব্য পোতা থাকে তাহ! কহি গুন। ভাঙ্করাদি 

গ্রহদৃষ্টিক্রমে বলি পুন ॥ মোনা রূপ! তাম! পিতল রত্ব কাশ! 

লোহ। রাঙ্গ সীষা! কহি ইথে ইথে নাহি মোহ ॥ যে গ্রহ 

দিতে পায় সেই ধন থাকে। মিশ্রগ্রহে মিশ্রদ্রব্য কহিয়াছে 

ডাকে ॥ কেহ যদি ন| দেখে চান্্রিকছু নাহি পাই । সকল গ্রহ 
দেখিলে তাহে নান। দ্রব্য পাই ॥ চান্দভুক্ত নবাংশে জানিহ 
হস্তমান। নীচেছে থাকিলে চান্দ তাহা হই মান ॥ স্নীচে 

থাকিলে চান্দ জলম্থাই ধন। খু'পিলে ন1 পাইবে তাহা ন। করিহ 
মন ॥ উচ্চন্থানে চান্দ থাকিলে উচ্চে থাকে নিধি । নবাংশ 

ক্রমেতে উচ্চে দ্রব্য আছে সিদ্ধি ॥ উচ্চে থাকিলে চালে গাছে 
ধন বলে। নক্ষত্র সংক্রমেতে দেয়ালে ধন চলে ॥ চন্দ্র অংশ ভূক্ত 

মানে ধনসংখ্য। দেখ। তার দশগুণ নিজ ষড়বর্গে লেখ॥ 

যে গ্রহ দেখিলে চান্দ যার অধিষ্টান ॥ গ্রহ উপগ্রহ্থ ক্ষেত্রপাল ৩ 

মাতৃগণ ৪। দীপেশ ভীষণ রুদ্র রাক্ষপ নাগলোকে। সুর্য্যাদি 
দেখিলে এই দ্রেবতায় ধন রাখে ॥ গ্রহেতে করিহ হোম উগ্র 

দিও বলি।নারায়ণ ক্ষেত্রপালে স্থুরামাংস বলি ॥ মাতৃকায় নর 

ছাগ বলির বিধান । দীপেশ পুজনে দীপ জানিবে প্রধান ॥ 

লোহিত কুম্থমে হয় ভীষণ পূজন। রুদ্রপুজার রুদ্রমন্ত্রে 

করিবে জপন ॥ ক্ষ যদি অধিষ্ঠিত যল্ঞকর্্ম হিত। নাগ হলে 
নাগপুজা গণেশনহিত ॥ পৃথিব্যাদি পঞ্চবিংশ তত্ব নিন্ূপণ । 

সর্বকার্ধযে সর্ব জন করিবে পুজন ॥ এরূপ করিলে পৃজ1 যেই মত 
বিধি । ছুঃসাধা সাধিত হয় লাভ হয় নিধি॥ নিধিপ্রাপ্ত নর 

লোকে বন্দনীয় হুয়। শ্বরোদয় গ্রন্থে লিখে নাহিক সংশয় ॥ 

'লাঙ্গলচক্রম্। 
লাঙ্গলং দ্খিকাধৃপযোক্তদ্বয়সমন্থিতং । দণ্ডিকাদি লিখেদ- 

তানি দিনেশাক্রান্তভাদিতঃ | দর্তকাহলযৃপানাং দ্বি দ্বি স্থানে 

ত্রিকং ত্রিকং। যোকুয়োশ্চ ক্রিকঞ্চেব মধ্যে পঞ্চাগ্রকে দ্বিকম। 
দওদ্থে তু গবাং হানিযুপন্থে স্বামিনোভয়ম্। লক্ষীলণঙ্গলযোক্তস্থে 
ক্ষেত্রারস্তদিনক্ষকে ॥ ইতি নরপতিজরচর্যযান্বরোদয়ে লাঙ্গল- 
চক্রম্। 



৫২ 

বীোপ্তিচক্রম্। 
সূর্যাভাছরগঃ স্থাপান্ত্িনাডোকাস্তরক্রমাৎ। মুখে তীণি গলে 

্রীণি ভামি স্বাদশ তৃদরে। পুচ্ছে চতুর্বহিঃ পঞ্চ দিনভে ফল- 

মাদিশেং। বদনে চুল্লকং বিদ্যাদ্গলকেহঙ্গারকন্তথা। উদরে 

ধান্যাবৃদ্ধিং স্তাৎ পুচ্ছে ধান্যক্ষয়োমতঃ। ইদং রোগভয়ং বাহে 
চক্রে বীজোধিপন্তবে ॥। ইতি নরপতিজয়চরধ্যাত্বরোদয়ে 

বীলজোপ্তিচক্রম্। 

র্ষচক্রমৃ। 
বুষচক্রং বৃষাকারং সর্বাবয়বসংযুতং । লিখিত্ব। বিন্যসেদ্- 

ভানি বৃষনামক্ষরপূর্ববকং। মুখাক্ষে কর্ণনীর্ষেষু শৃঙ্গে স্কন্ধে দ্বিকং 
দ্বিকম। ত্রীণি পৃষ্ে দ্বিকং পুঁটি দ্বিদ্বিঃ পদোদরে নাসেৎ। হল- 

প্রবাহবীন্ষোপ্রিপ্রারস্তাদিদিনক্ষরকে । যত্রাঙ্গে চ স্থিতশ্ন্দ্রশ্চা- 

স্মাৎ সর্বস্তভাণ্ডভম্॥ আন্তে হানিরণ সখঞ্চ নয়নে কর্ণে চভিক্ষা- 
টনে শীর্ষে স্তাগ্তিরত্র শৃঙ্গযুগলে স্কন্ধে স্থিতে শোভনম্। পৃষ্ঠে 
বামুতয়ঞ্ গুচ্ছে শুভং পাদে ভ্রমোহ্ৃতস্থথং চৈকং চন্ত্রজং ফলং 

প্রকটিতং চক্রে বুষাণ্যে নৃণাম্ ॥ ইতি নরপতিজয়চধ্যাক্ষারোথয়ে 

বুধচক্রম্। 

সগ্তনাড়ীচক্রমূ। 

অধাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি চক্রং তৎ সপ্তনাড়িকং ৷ যেন বিজ্ঞান- 

মাত্রেণ বৃটিং জানস্তি তদ্বিদঃ ॥ কৃত্তিকাদি লিখেদভানি সাভি. 
দিন্তি ক্রমেণ চ। সপ্তনাড়ীব্যধস্তত্ব কর্তব্যঃ পন্নগারুতিঃ ॥ 
তারাচহ্ফবেধেন নাডোকৈক। প্রজায়তে। তাসাং নামান্তহং 

বক্ষ্যে তথ! চৈব ফলানি চ॥ কৃত্তিক1 চবিশাখ! চ মৈজ্রাখ্যং 

ভরণী তথা । উর্ধাদ্যাঃ শনিনাড়ী হ্তাচ্চগুনাড্যভিধ। চ সা॥ 

রোহিণীস্বাতিশক্রা শ্িদ্বিভীয়! নাড়িক! মত।। আদিত্যপ্রভব! 

নাড়ী বায়ুনাড়ীতি স1 মত ॥ সৌম্যং চিত্রা তথ! মূলং পৌ্চ- 
ক্ষ চতুর্থকম্। তৃতীয়াঙ্গারকী নাড়ী দহনাখ্যা চস! মত ॥ 

বৌত্রং হস্তং তথ। পৃর্বাধাঢ়। চোত্তরভাত্রকং | চতুর্থা জীবনাড়ী 
সা সৌম্যনাড়ী প্রকীন্তিত1 ॥ পুনর্বসুত্তরাফস্তুণ্যত্তরাষাঢ়তারক|। 

পূর্বভাদ্রা চ শুক্লাখ্যা পঞ্চমী নীরনাড়িক। ॥ পুষ্যর্ষং ফন্তুণী পূর্ব! 
অভিনিচ্ছততারকম্্। যী নাড়ী তু বিজয় বুধাদ্যা জল- 

নাড়িক1॥ অষ্েষক্ষং মঘাকর্ণং ধনিষ্ঠাভং ততৈব.চ | অমুতাখ্যা 
হি সা জেয়! সপ্তমী চশ্ত্রনাড়িক। ॥ মধ্যমার্গে স্থিত! সৌম্য নাড়ী 
তম্তাশ্চ পৃষ্ঠতঃ | €সীন্যযা মাগতং জ্ঞেয়ং নাড়িকানাং ত্রিকং 

অ্রিকফং॥ যাম্যদিক্সংস্থিতাঃ ক্রুরাঃ সৌম্যাঃ সৌম্যদিশি স্থিতাঃ। 

নরপতিজয়চর্যাস্বরোদয়ঃ | 

মধানাড়ী চ মধ্যস্থা গ্রহরূপফলপ্রদা ॥ একনাড়ীগতাধ্যাদ্যা- 
গ্রহাঃ ক্র,রাঃ গুভাষদি। ততোনাড়ীফলং বাচামশ্ডতং যদি ব 
শুভম্॥ গ্রহাঃ কুধু্র্মহাবাতং গনাশ্চগাখানাড়িকাম্। বায়ু- 
নাড়ীগতা বাযুং দাহ দহুনাশ্রিতাঃ॥ সৌম্যনাড়ীগতামধ্যা- 
নীরস্থামেধবাহকাঃ। জলায়াং টিদশ্শচজ্্রনাড়ীগতা তথা ॥ 

একোহপোতৎ ফলং দতে স্বনাড়ীসংস্থিতোগ্রহঃ । তৃস্থৃতঃ 
সর্ধনাড়ীযু দত্তে নাড়ীসমং ফলম্॥ প্রাবুটকালে সমাধাতে 

রৌদ্র-খক্ষগতে রবৌ।। নাড়ীবেধসমাযোগে জলফোগং বদা- 
ম্যছম্॥ যত্র নাড্যাং স্থিতশ্ন্তরন্তত্র সু্টঃ থেচরাযদি। ক্রুরাঃ 

সৌম্যাবিমিশ্রাবা তদ্দিনে বৃষ্টিরত্তম।। একখক্ষসমাযোগো- 

জায়তে যদি খেচরৈঃ। তত্র কালে মহাবৃত্িযাবত্তন্তাংশকে শশী ॥ 

সৌমৈযৈর্বা কেবলৈঃ পাপৈর্র হৈর্বিদ্ধোযদা শশী। তদা তু চুর 
পানায়ং ছুর্দিনঞ্চ ভবেদ্ঞ্চবম্ ॥ যস্ত গ্রহস্ত নাড়ীস্থশন্ত্র মাত্তাদ- 
গ্রছেণ চেৎ। দৃষ্টোযুক্তঃ করোত্যন্তোযদি ক্ষীণোন জায়তে ॥ 
পীযুষনাড়ীগশন্স্তত্র থেটাঃ শুভাগুতাঃ। ছ্িশ্চতুঃ পঞ্চ পানীয়ং 

দিলান্তেকং ভিসপ্তকম ॥ এবং »জলাখ্যনাড়ীস্বে চন্ত্রে মিশরগ্রন্থা- 

হ্বিতে। দিনাধ্ধং দিবসং পঞ্চ দিনানি জানতে জলম্ ॥ নীর- 
নাড়ীগতে চগ্রে তত্রস্থাঃ পুর্ববন্গ্রহাঃ। যামং দিনাগ্ছকং ত্রীণি 
দিনানি জায়তে জলং॥ অমৃতাদিত্রিনাড়ীযু যদি স্থ্যঃ সর্ব- 

থেচরা; | তত্র বৃষ্িঃ ক্রমাজ্ভেয়]: ধৃত্যর্করসবাসটরঃ ॥ সৌম্যা- 
নাড়ীগতাঃ সর্ষে বৃষ্টিং দছািনত্রয়ম্। শেষনাড্যাং মহাবাতদৃষট 
বৃঙ্িপ্রদাগ্রহাঃ । নির্জপাজলদানাড্যাভবেদ্যোগগুভাধিকে। 

ক্রুরাধিকমমাযোগে অলদায়াঞ্চ দ্রাহকাঃ ॥ যাম্যনাড়ীস্থিতাঃ 
ক্র,রােনাবৃষ্টিপ্রহ্ছচকাঃ ॥ শুভযুক্তাজলাংশস্থান্ডেহতিবৃষ্টিপ্রদা- 

গ্রহাঃ॥ একনাড়ীসমারূড়ৌ চন্ত্রমাধরণীন্গুতৌ। যদি তত্র 
ভবেজ্জীবস্তদা। বারিময়ী মহী॥ বুধণুক্রে। যদৈকত্র গুরুণা চ 
সমন্বিতৌ | চন্ত্রযোগে তদ! কালে জায়তে বৃষ্টিকত্তম1 ॥ জল- 
যোগে সমায়াতে যদা চন্ত্রসিতো গ্রহৌ। ক্রুরৈদৃ ষটৌ যুতো। 
বাপি তদ1 মেঘোহশবৃষ্টিদঃ ॥ উদয়ান্তে গতে মার্গে বক্রে যুক্তে 

চসংক্রমে! অআলনাড়ীগতাঃ খেটাহতিবৃষ্টিপ্রদায়কাঃ ॥ ইতি 

নরপতিজয়চর্য্যান্বরোদয়ে সপ্ুনাড়ীচক্রম্। 

খেচরভূচরচক্রমৃ। 

খেচরং ভৃচরং বক্ষে মৃগয়াসিদ্ধিদং নৃণাং। পাপারিষ্টকরৈ- 
ধোটৈমৃগয়াসিদ্ধিরত্তম। | দানে হীনবলৈঃ পাপৈরযু্ধযোগৈর্বলা-" 
স্বিতেঃ। পঞ্চান্গে ক্ররসংজে শ্তাদযোগৈঃ পাপছট়ঃ পরৈঃ। 



নরপতিজয়চর্য্যান্বরোদয়ঃ | 

বিশেষা্গানগ্রেশৌ জেয়ৌ হেতুবদামিতৌ।। সিদ্ধিঃ ভ্তাচ্চ 
ভয়োর্যোগে কেন্ত্রগে ক্লেশদৌ। তু তৌ।। পাপাংশগো। কুজজ্ঞো 
তু তল্লোপে মৃগয়! নহি । সৌটমোর্লস্নপতিঃ সিদ্ধিঃ ক্র,রোদ্যুনপতি- 
ধদি। জলর্সে জলজৈঃ খেটের্লে সান গয়! স্কুটং । শুভৈ- 

রগ্লগতৈর্দ,নুং যাবদ্ভিবাঁক্ষিতং গ্রহৈঃ। তৎসংখ্যাঃ প্রাণিনো- 

বধ্যাবক্রোচ্স্থৈক্লিসংগুণম্ | কুশলং শুভতারায়াং ক্লেশানর্থ- 

স্তথা শুভে। শুভং পাপেন বিদ্ধঞ্চেতদা দোষঃ প্রজায়তে। 

চন্ত্রাথেটিকয়োর্মধ্যে যাবদ্তান্গুভগ্রহৈঃ। আলিঙ্গিতানি তৎ- 

খ্যাং প্রাণিনাং বধমাদিশেৎ। গুভযুক্তৈশ্চ তৎসংখ্যপ্রাণি- 

নাঞ্চ পলায়নং। নক্ষত্রাজ্জাতিমজাতিমাকৃতিং বর্ণসংস্থিতিম্। 
পাপনংযোগতোক্রয়াদ্র!শিভির যথাক্রমম্। দ্বিগুণং স্বাংশভে 

ত্রযংশে বক্রোচ্চে ত্রিগুণং মতম্ । খক্ষপাঁদচতুক্ষে তু গ্রহযোগাৎ 

ক্রমান্বদেৎ। প্রহারং প্রাণিনাং জাতং প্রাকৃপম্চাৎপার্পৃষ্ঠগম্। 
ছাগো৷ তু কৃত্তিকা পুষাং পল্লগৌ রোহিণীমূগৌ । আর্্রামূলৌ 
তথাশ্বানৌ। মৃধষিকৌ। পিতৃবাসবৌ । সর্পাদিত্যৌ চ মার্জারো 
ব্যাঘী চিত্রাবিশাখকৌ ৷ অর্ধমাপ্যে তথা গাবৌ মৈত্রশক্রে 
তথ মৃগেৌ । হস্তাম্বাত্যো চ মহিষৌ তুরগাবশ্বিবারণৌ। মর্কটো 
বিষ্ুবিশ্বক্ষে যামাপৌফষ্ট্যে মতঙ্গজৌ। ভগাহিত্রপ্নকৌ সিংহো 
বিজ্ঞেয় দৈবচিস্তকৈঃ। প্রাগ্ভাদ্রাভিজিতৌ বত্র ভানাং জাতি- 

রিতীরিত্তা । অথব! গণয়ে্বীমান্ বক্ষামাণপ্রমাণতঃ | তন্িক্- 
হনি যোবারস্তিথির্যা! তদ্দিনে তু তৎ। একীকৃত্য ত্যজেদেকং 
বর্শিতং দলিতং ভজেৎ। ত্রিঘনেন ২৭ চ শোষাস্কং সংখ্যপ্রাণি' 
বধং দিশেৎ। দলে স শেষে জ'নীয়াদ্যুথাদেকঃ পলায়তে। 
বক্রিতৈরপি নির্দেশ্তং প্রাণিনাস্ব পলায়নম্ ॥ অথবাপি তিথিং 

বারং যুক্তং কত্বা ত বর্গিতং। দলিতং চেষ্টনাড়ীভির্ডক্তং শেষাস্ব- 

সংখ্যর।। প্রাণিনাং বধমাদেশ্টমারতিং রাশিখক্ষবৎ । স্থলনং 

জন্মভে বাচাং ছুইখঞ্চে বিপৎকরে। অঙ্গভেদশ্চ নিধনে 

প্রতারৌ পতনং দিশেৎ। শেষে তু শোভনং বাচ্যং ফলং 
দৈববিদা সদা ॥ থেচরং ভূচরং চক্রং নৃপাণাং মৃগয়ার্থিনাম্ ॥ 

ইতি নরপতিজয়চর্ধ্যান্বরোদয়ে খেচরভূচরচক্রম্। 

পঞ্চাঙ্গচক্রম্। 
অথ বক্ষ্যামি পঞ্চাঙ্গং তাৎকা(লকমন্ত্বমম্ 1 যেন বিজ্ঞাত- 

মাত্রেণ যাতুর্যাত্রাফলং ভবেৎ। বারারিকঞ্চ পঞ্চাঙ্গমুচ্যতে তত্র 

তুচ্ছুভং । বারস্তিথিশ্চ খক্ষাণি যোগাশ্চ সমপূর্তিকাঃ। জ্যেষ্টৌ 
সাবংশতির্বারে ২৮ তিধৌ ৩* ত্রিংশতু ভে ২৭ ভথা। ক্ষার 
যোগে ২৭ তান্তেৰ মুভূর্তে ১৫ তিথয়োহতাঃ। গতাতির্নাড়ীভিঃ 
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ষষ্ট্যা ৬০ তৃক্তাযুক্তাঃ স্বসংখায়া। বারাদিকেহপি পঞ্চাঙ্গে গত- 

নাড়ীগুণাঃ ক্রমাৎ । অষ্টাবিংশ ২৮ স্তথ! ত্রিংশৎ ৩০ সপ্তবিংশো- 

২৭ দ্বিধা ২৭ তিথিঃ ১৫। যষ্টি ৬০ তক্তে ফলং লব্বং হ্বশ্বসংখ্যা- 
যুতং ভবেৎ। ইঞ্টকালিকপঞ্চাঙ্গং বারাদ্ৈঃ শেষিতে ভবেৎ | 
সামান্তেন প্রমাণং স্ভাৎ পঞ্চাঙ্গং যদি তত্র কিম্। শুভাশুভানি . 
তশ্মাৎ স্থারেকস্রি্লপি বাসরে। স্থ,লবৎ সর্বকাধ্যাণি বিধেয়া- 
ত্র সর্বদা] । সামান্তেন সমুক্তস্ত শুভাশুভফলং যতঃ। এক- 
স্মিন্নেব দিবসে কিমন্তৈগ্রস্থিবিস্তরৈঃ | তন্মাৎ হুক্মমিদং জ্েয়- 

মেকন্মিক্পপি বাসরে। বর্তমানস্ত পঞ্চাঙ্গং ততকালঘটিকাদলৈঃ । 

যুক্তং তৎকালপঞ্চাঙ্গং তদাগ্রে প্রত্যয়োভবেৎ ॥ ইতি নরপতি- 

জয়চর্য্যাস্বরোদয়ে পঞ্চাঙ্গচত্র ৮। 

পথিচক্রমৃ। 
পথিচক্তং প্রবক্ষ্যামি খ্যাতং যদ্বন্ধযামলে। যেন বিজ্ঞাত- 

মাত্রেণ সদ্যোযাত্রাফলং বদেৎ। অশ্বিন্তাদি লিখেচ্চক্রং রেব- 

ত্যন্তং ব্রিনাড়িকং ৷ সর্পাকারঞ্চ খক্ষাণি প্রত্যেকঞ্চ বদাম্যহং। 

অশ্শিন্ার্জািতিজ্ঞেয়। তথা চোতরফস্তনী । হন্তা জোঠা তথ! 

মূলং শতভং পূর্বভাদ্রকম্। প্রথম! নাড়িকা পশ্চাদভরণী 

মুগশীর্যকং । পুষ্যোভাগ্যঞ্চ চিত্র! চ মৈত্রমাপ্যঞ্চ বাসবং। অহি- 
বপ-ইতি জয়া দ্বিতীয়! নাড়িক1 বুটধঃ | তৃতীয়া নাড়িকা জেয়া 
বহিত্রহ্ষতূজঙ্গতং ৷ পৈত্রং স্বাতী দ্বিদেবঞ্চ বিশ্ববিষুস্চ রেবতী । 
গ্রহসংযোগতোজ্জেয়মেতান্থ চ গুভাণুভম্। যাত্রিকং যত্র নক্ষত্রং 

নাড্যাং তন্তাদিভাদিতঃ॥ যাঁবতী যাবতী সংখ্যা তত্রস্থগ্রহ- 
ংগুণা। অক্ষ ৫ ভক্তে চ যল্লব্ধং যোজনং তত্বদাহতং । শেষাঁৎ 

ক্রোশীদিক! সংখ্যা বিজ্দেয়! দৈবচিস্তকৈঃ । ভঙ্গস্তত্র তু বিজ্ঞেয়ো- 

যাত্রাংশে পাপসম্ভবঃ। সৌমাসংযোৌগতঃ সৌখাং বিশেষেণাপি 
তচ্ছ্গু। ত্রাস: হৃর্য্যাদ্তবেন্ত্যুঃ কুজাৎ সৌরাচ্চ বন্ধনম্। 
রাহোঃ সংযোগতো ভঙ্গ-ইতি পাপবিনির্ণয়ঃ | জিয়া সমাগশ্চন্ত্রাৎ 

কর্মশবিৎ সঙ্গমোবুধাৎ । জীবেন ধাশ্মিকৈঃ শুক্রাৎ পত্ডিতৈরুক্ক- 

মানতঃ । ছ্িত্বং শ্বর্ষ্েচ মিতর্ষে ত্রিম্বং বক্রে তথোচ্চগে | 

যাত্রায়াং সর্বদ] চিস্ত্যং পথিচক্রমিমং বুধৈঃ ॥ ইতি নরপতি- 

জয়চর্ষযায়াং স্বরোদয়ে পথিচক্রম্। 

নাড়ীচক্রমৃ। 
আর্জাদিকং লিখেচ্চক্রং মৃগাস্তঞ্চ তিনাড়িক্ং ৷ ভূজঙ্গসদৃশা- 

কারং মধ্যে মূলং প্রতিহ্ঠিতং | যদ্দিনে চৈকনাড়ীস্থশ্ন্ত্রনামক্ষ- 
ভাস্করাং । তদ্দিনং বর্জায়েত্বস্ত বিবাদে বিগ্রঞ্থে রণে ॥ ইতি নর- 

পতিজয়চর্যযাত্বরোপয়ে নাড়ীচক্রম্ । 

৪১৩ 
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কাঁলচক্রয্। 
নবোর্ধগানি ধিষ্জানি নবতির্ধ্যগ্গভানি চ। অধোগতানি 

ধিষানি নব টৈব বিনির্দিশেৎ | চতুর্নাড়ীগনোবেধোমধ্যে খক্ষ- 
ব্রয়োজ্ঝিতঃ। সর্পাকারঞ্চ তচ্চক্রং কালচক্রং প্রজায়তে। ত্রীণি 
মধাগতক্ষাণি তানি কালমুখানি চ। কোণস্থিতে চ যোধিষে 
তে তদ্দংঘ্রায়ং মতম্। দিনক্ষরমাদিতঃ কৃত্বা মানক্পাতনাৎ 

ফলম্। মুখদংঘ্রাগ্রতে মৃত্াঃ শুভমন্তত্র সংস্থিতে | জরিতে নষ্ট- 

ছুষ্টে চ বিবাদে বিগ্রহে রণে। কালদই্রাস্তগে মৃহ্নার্নামক্ষে 
স্থুমদৃভয়ম্ ॥ ইতি নরপতিজয়চর্ধ্যায়াং স্বরোদয়ে কালচক্রম্ । 

সূর্য্যফণীশ্বরচক্রমূ। 
সপ্তবিংশতিভান্তত্র পংক্তিযুক্তক্রমেণ চ। ত্রাস্তরে ত্রাস্তরে 

বেধাৎ ফণিচক্রং ত্রিনাড়িকং | যত্র খক্ষে গতোভানুস্তত্রাদাং 

গণয়েদ্বুধঃ ॥ নামখক্ষং স্থিতং যত্র বক্ষে তত্র শুভাশুভম্। 

কুর্ধযান্মতুাঞ্চ রোগঞ্চ নাড়ীবেধগতং নূণাং। বর্জয়েৎ সর্- 

কার্ধ্যেু যুদ্ধকালে বিশেষতঃ | নির্বেধখক্ষমধাস্থং যন্নামক্ষ 

প্রজায়তে ৷ সিধাস্তি তন্ত কার্ধযাণি ংগ্রামে বিজয়োভবেত ॥ 

ইতি নরপতিনয়চধ্যায়াং স্বরোদয়ে হু্য্যফণীশ্বরচক্রম্। 

চন্দ্রকণীশ্বরচক্রমৃ। 
স্যযফণীশ্বরে চক্রে যছুক্র্* শুভাশুভং। চত্ত্রভাদ্গণনাজ্- 

প্রেয়ং ফলং চন্দ্রফণীশ্বরম্॥ ইতি নরপতিজয়চর্য্যান্বরোদয়ে 

চন্ত্রফণীশ্বরচ ক্রম । 

কবিচক্রমৃ। 

হীনসৌম্যং সদা স্থায়ী যায়ী সৈন্ভাধিকোভবেৎ। অবলম্ত 

বলোপায়ং বক্ষ্যেহং কবিসঙ্গরে ॥ কবিসঙ্গরঃ চৌধ্যযৃদ্ধঃ ॥ 

প্রয়াণে চেতি প্রমাণে নিশীথে মৃগয়াং গতে । শোকার্ডে বাসন- 

প্রাপ্তে যুতসৈন্তে ত্বনায়কে। অই্টধা কবিকালস্ত কথিতোছহুর্ববলে 

নুপে। ইতি কুর্বন্ পরান্ যুদ্ধে জয়তীহ ন সংশয়ঃ। চতুরশ্রং 
অ্রিনাড়িকং কবিচক্রং লিখেছ্বধঃ। প্রবেশে নির্গমে ভানি 

স্থানধিষাপি বিশ্যসেৎ্। যত্র নামোজ্বিতে স্থানে শব্রসৈস্তং 

বাবস্থিতং। তত্র চক্রং সমালেখ্যং সেনাধ্যক্ষক্ষপূর্ববকম্। ত্রীণি 

ত্রীণি প্রবেশে চ ঈশাদৌ বিদিশি ভ্রমাৎ। নির্গমে তুর্যাতুর্যযথ: 
পৃর্বাশাদিক্রমেণ চ। সৌম্যাঃ ক্ররাগ্রহাযত্র প্রবেশে নির্গমে 
তথা । বক্রাতিচারগান্তত্র জ্ঞাত্বা কৰবিরধং কুরু। জীবপক্ষে স্থিতে 

চন্দ্রে চাকুলক্সে গবেশকে | যানং কবিরণে প্রোজং, জ্ঞাতা 
প্রবেশনির্গমৌ । উদ্দিতোহন্তম্বরোযেষাং যেষাং মন্নেন্দুসস্তবঃ | 

নরপতিজয়চর্ধ্যান্ঘরোদয়ঃ | 

তদ্দিনে তে ভটাঃসর্কে বর্ঘরনীয়াঃ কবৌ রণে। “ক্রুরঃ শীর্রঃ 
প্রবেশাক্ষে ত্র তত্র বিশেদ্রণং। বক্তস্থনির্গমে সৌম্য! তদদিশ! 
নিগমং কুরু। প্রবেশাক্ষে গ্রবেশঞ্চ নির্গমে নির্গমন্তথা ৷ ভূবনং 
ৃষ্ঠতঃ কৃত্বা প্রোক্তঃ কবিগণে জয়ঃ ॥ ইতি নরপততিজয়নর্ষ্যা- 

স্বরোদয়ে কবিচক্রম্। 

খলচক্রমৃ। 

চতুরত্রং চতুষ্কারং খলচক্র লিখেছ্ুধঃ | নন্দাদ্যাশ্চ তিথী- 
সে পূর্বদ্ধারক্রমেণ চ। পূর্বাশাদিচতুদ্দেযু সপ্তসপ্তক্রমেণ ছ। 
রুর্তিকাদি লিখেশ্মধ্যে খলে ভান্ত্টবিংশতি ৷ শনিচন্ত্রৌ কুজজ্ঞে 

চভান্গুক্রোবৃহস্পতিঃ | মধ্যে বহির্গতা দেয়৷ অপসবাং দিশাং 

ক্রমাৎ। যদ্দিনে যদ্দিশি স্থ্যস্তে তিথিধিষ্টাদিনাধিপাঃ। প্রবেশঃ 
খলকদ্বারে বর্তব্স্তদ্দিশ1! সদা । খলকাভান্তরে কালঃ শনি- 

সর্য্যেজামঙগলৈঃ | বুধশুক্রেন্দুতির্ববাহ স্থায়ী যায়ী ক্রমাজ্য়ী । 
খলকে মধ্যনক্ষত্রে যোগ্রহোবযত্র সংস্থিতঃ ! তত্রস্থানে গতে চক্রে 

ফলং বক্ষ্যে শুভাগুভং। হৃর্যাস্কানগতঃ শুরোঘ্রিয়তে চন্ত্রসংগতে । 

ভৌমস্থানে মহাক্রোধোবুধস্থানে মহদ্ভয়ম। বুধস্থানে স্থিত্তঃ 
সথান্ভয়মায়াতি ভার্গবে। শনিস্ছে সক্ষতং যুদ্ধং রাহুস্থে মরণং 

প্রবম্। যোধয়োঃ পৃষ্ঠগাঃ ক্রুরা-উভরোমৃত্যুকারকাঃ। সৌম্যাঃ 

মন্ধিগ্রধাযুদ্ধে মিশ্রামিশরফলাগ্রহীঃ ॥ ইতি নরপতিজয়নর্য্যা- 
স্বরোদয়ে থলচক্রম্। 

কোটচক্তমূ ৷ 

অথাতঃ সংগ্রবক্ষ্যামি কোটমৃদ্ধস্ত নির্ণয়ঃ। স্তোকারিঃ 

কুরুতে মত্র ভূরিসৈন্পরাভবং । যন্তাশ্রয়বলাদেব রাজ্যং কুর্বস্তি 

ভূতলে। বিগ্রহং চতুরাশান্থু সীমাঃ শক্রভিঃ সহ। বিষমং 
ছুর্গমং ঘোরং চত্রং ভীরুভয়াবহৃম। কপিশীর্ষেস্ব শোভাঢাং 

রৌদ্রাট্রালকমন্দিরম্। প্রতোলী যণ্ত কালান্তং পরিথ! কাল- 

রূপিনী। রণমণুলক্কতাটোপং টেম্থৃলীযন্ত্রমঙিতম্। মৃষলৈমু্দ্- 
গটরঃ পাশৈঃ কুন্তৈঃ থটজোধ শুঃশরৈঃ । সংযুত্তং স্ভটেঃ শুরৈ- 
রিতি হুর্ণং বিনির্দিশেৎ। ছুর্গস্থোহর্গমঃ শত্ররসাধ্যোষেন 

সিধাতি। তংকোটচক্ং বক্ষ্যামি বিশেষাদষ্টধা ততঃ । প্রথমো 

মুশ্মরঃ কোটোব্বিতীয়োঞলকোটকঃ। তৃতীয়োগ্রামকোটশ্চ 

চতুর্থস্তত্র গহ্যরঃ | পঞ্চমোগিরিকোটক্ত ষষ্ঠঃ কোটশ্চ ডামরঃ । 

সথচমোবত্রভূমিত্ত বিষমাথ্যত্ত চাষ্টমঃ। মুগ্নয়ে সাধয়েৎ খণ্ডিং, 
জলম্থে বন্ধমোক্ষণম্। গ্রামহুর্গেইগ্সিদাহঞ্চ প্রবেশং গহবরস্ত চ) 

পর্বতে স্থানভেদ্চ ভূৰবলং ডামরে রথে । বক্রাথ্যে কবিযোগঞ্চ 



নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয়ঃ। 

বিষমে স্থাযিবীয়িনৌ । অতিহুর্গঃ কলিকর্ণং চক্রাবর্তশ্চ টিকরঃ। 

তলাবর্তশ্চ পঞ্মাখ্যোবক্ষভেদশ্চ সার্বতঃ ॥ এতন্নামাষ্টকং জ্েয়ং 

ুর্াষ্টকক্রমেণ চ। যন্ত বর্গস্ত যোতঙ্ন্তবদাৎ স তু ভঙ্গ- 
ভাকৃ॥ অ-গরুড়ঃ কোমার্জ।রশ্চঃ সিংহষ্টঃ শুনীম্বতঃ। তঃ 

সর্পশ্চ প-আখুণ্চ ফোগজঃ শো২বিকান্থৃতঃ ৷ ছুর্গবর্গন্ত যে ভক্ষ্যা- 

বর্ান্তন্নামনাগরাঃ। তদ্দর্গে তে রণে ত্যাজ্যান কর্তব্যাগড়া- 

ধিপাঃ। অবর্গাৎ পঞ্চমে স্থানে খত্ডিঙ্গশচ জায়তে। অবর্গা- 

দযষ্টকং জ্েরং পূর্নবাদ্য্টদিশাং ক্রমাৎ ॥ কোটচক্রং লিখেচ্চাদ 
চতুরত্রং ত্রিনাড়িকম্। কৃত্তিকাদীনি ধিষ্জানি সাভিলিস্তি স্তসে- 
স্কুধঃ। বহিঃ কোটে তথা যধ্যে মধ্য কোটে বহির্বহিঃ | 

প্রবেশোনির্গমস্তত্র জাতবাঃ শ্বরবেদিভিঃ। বহিষ্বাদশভান্থাত্ 
প্রাকারে তারকাষ্টকম্। হুর্গমধো তথ! চাষ্টো৷ তন্মধ্যে ্তস্ত- 

তুর্য্যকম্। কৃত্বিকা পুধাসপৌ' চ মঘা স্বাতীবিশাখকৌ | অনু- 
রাধাভিজিদ্বিফুর্ধ নিষ্টার্বিবমাবহিঃ | ব্রাহ্গপুনর্বস্থ ভাগ্যং চিত্রা 
'জোষ্ঠা তথোত্তরা । শততং রেবতী চৈব প্রাকারে তারকা- 
ষ্টকম্। মৃগরোদ্রোত্বরা হণ্তং মূলমাধাঢ়পূর্বকম্। পূর্ধোত্তরে 
তথা ভাদ্রে মধ্যে খক্ষাষ্ টকং বিছ্ঃ। প্রাচ্যাং রৌদ্রং যমে হস্তং 
পুর্ববাধাঢ়া চ বারুণে ৷ কৌবের্যামুত্তরাভাদ্রা-এতৎ স্তস্তচতুষ্টয়ম্। 

ক্তিকাধ্যং মঘাদাঞ্চ মৈত্রাদাং বাসবাদিকম্। ত্রীণি ত্রীণি 
প্রবেশে স্থ্যঃ যোড়শাদ্যাবিনিগ্মে । কৃত্তিকাদিরয়ং ম্যাসঃ স্থবো- 

ধার্থং প্রদর্শিতঃ ৷ দুর্গভাদ্গণন। চাত্র গ্রহৈর্বাচ্যং ততঃ ফলম্। 
হর্গনামস্থিতং বর্ণং যদদুগাদিস্থিতং স্ুটং। তদাশাদি লিখেচ্চক্রং 
ক্রমাৎ শ্বরবিচক্ষণঃ | চতুরত্রং বর্ত,লং দীর্ঘং ভ্রিকোণং বৃত্বদীর্থ- 

কম্। অর্ধচন্্রং তথা জ্ঞেয়ং গোস্থপং ধঙ্গরাকৃতিং । চতুরস্রে 

যথা হ্ভাসোভূমিভাগক্রমেণ চ। প্রবেশনির্গমস্তস্তাস্তথা! বৃত্তাদি- 

সপ্তকে । হুর্গে ভিত্তিবিভাগেন দাতব্যং ধিষ্মণগ্ডলং। তরস্থ্ৈঃ 

থেচরৈঃ সর্বৈঃ ফলং বাচ্যং যথোধিতং। রাজ্যতে মধ্যভে চৈব 

যত্রস্থাঃ ক্রুরখেচরাঃ। তত্র স্থানে কৃতে যত্ধে হস্তি ছূর্গং সসৈন্ত- 

কম্। বুধশুক্রেন্দুজীবাশ্চ সদ1 সৌম্যাগ্রহামতাঃ | শন্তকরাহু- 
মাহেয়কে তবঃ ক্র,রমুর্তয়ঃ । ত্রিপ্রকারোগ্রহ্চারোবক্রঃ শী- 

স্তথ। সমঃ। উচ্চনীচাঃ সমাস্তে চ ত্রিধা চক্রে তমন্তি চ। উদ্ধীং 

চাধঃ সমং তির্ধাক্ দৃষ্টিভেদশ্চতৃর্বিধঃ। ন্বক্ষৎ মিত্রং সমং শক্রঃ 
স্থানভেদম্চভুব্বিধঃ | সুর্য্যমুক্তা-উদীয়ন্তে শীত্্শ্চাকান্ছি তীয়গে। 

ষমান্ত্তীয়গে জেয়াষন্দাভানোশ্চতুর্থগে | বক্রাঃ স্থাঃ পঞ্চবন্ঠে 
হর্কে ত্বতিবক্রানগাষ্টকে | নবমে দশমে তানে জায়তে কুটিল 
গতিঃ। শীঘত্রগাশ্চ ভবস্ত্যেতে ঘাদশৈকাদশে তথ1। রাহ্র্বক্রঃ 

৫৫, 

সদা জ্ঞেয়োরবীন্দ, শীন্তরগৌ সদ] শীষ্বোতিচারগত্তাঞ মণ্চ 

সমমন্দয়োঃ। বক্রাতিবক্রকৌটিল্যগত্যা বক্রগ্রহোমতঃ | ক্র,রো- 
ইতিক্রু,রতাং যাতি পৌম্যোযাত্যতিসৌম্যতাং ৷ বক্রচারে 

সমুৎপন্নে শীঘ্রেংপ্যেবং বিপর্ধায়ঃ ৷ মেষোবুষোমুগঃ কন্ত। কর্কি- 

মীনতুলাঃ ক্রমাৎ। রব্যাদীনাং ক্রমাছচ্চং নীচং যত্তন্ত সপ্টমং | 
উচ্চান্ীচাচ্চ যত্ত্ধাং সমস্ত্ানং তছুচাতে | উচ্চস্থং মধ্যমং নীচং 

চক্রে চাত্র বাবস্থিতং | উর্ধরুষ্টী চ ভৌমাকৌর কেকরো বুধ- 
তার্গবৌ । সমদৃষ্টী চ ভ্বীবেন্দ, শনিরাহ্ ভ্বধোদূশৌ । যত্রস্তামনুখা- 

লোহ্ং স্তাত্তু তত্র দ্রুতং মুখং | তক্মাদুদ্ধমূখৈঃ খেটেগৃহীতব্যং 

পুরঃ সদ1। রালগেন পুরং যাতি সমং তিধ্যগধোমুখৈঃ। সুহাদো- 

ইকেন্দুভোমেজ্যা-এবং শু ক্রজ্ঞভান্ুজাঃ। অন্ঠোন্তং শত্রবো- 
হতে রাহোঃ সন্বে চশত্রবঃ। শ্ক্ষেত্রস্থে বলং পুর্ণং পার্দোনং 

মিত্রভে গ্রহে | অদ্ধং সমগৃহে জ্ঞেয়ং পাদং শত্রগহে স্থিতে | 

্তস্তর্ষে চ প্রবেশর্ষে সোমজীবসিতে সতি। সোমবারাদি- 
দিবসৈরুদিতং পুরবোধনং। এবমেব প্রবেশর্ষে স্তস্তক্ষে 
ভৌমসংস্থিতে । ভৌমান্ধি সমরে দিদ্ধিঃ স্তাললগ্নে ভৌমটৈধতে। 
ক্রপাগর্তে পুরং দ্বপ্তি প্রকারে খগ্ডিকারকাঃ। বহিস্থাবেষ্টকে 

সৈন্তে মৃত্াদানাত্র সংশয়ঃ। ক্রুরাগর্তে শুভাবাস্ো গৃহৃতে নি" 

শ্চিতং গুরং। ভেদোভক্গোভবেত্তত্র বিন! যুদ্ধেন গৃহাতে | ক্রর- 
চতুক্ষং মধ্যে চ প্রাকারে সৌম্যখেচরাঃ। তেদাদৃভঙ্গো ভবেদ,ং 

বিন! যুদ্ধেন গৃহাতে । সোম্যামধো বহিঃ ক্র.রা-অসাধাং ছুর্গ- 
মুচ্যতে । প্রাকারে সংস্থিতাঃ ক্র,রামধো সৌমাগ্রহাযদি । ছর্গ- 
ভঙ্গে সমুত্পন্ধে ভঙ্গমায়তি বেই্টকে। মধ্যনাড়ীস্থিতাঃ সৌমাঃ 

ক্ররাবহিরবস্থিতাঃ। সৈল্তাবর্তোবহিঃ শত্রোর্বিনা যুদ্ধেন 

জায়তে। প্রাকারে পুরমধ্যে চ যদ! ক্রুরাব্যবস্থিতাঃ। দোম্যা- 

বাহে তথ! ছুর্গমবত্ত্রেনাপি সিদ্ধাতি। সোম্যামধ্যে চ 

কোটে চ বাহে পাপগ্রহাযদি । দৈবৈত্র্ধাদিভিছর্গোগৃহাতে ন 

কদাচন। প্রাকারবাহগাঃ ক্ররাঃ সৌম্যামধ্যগতামদি। মুদ্ধং 

প্রাকারখগুশ্চ পুরওঙ্গোন জায়তে। স্তস্তাস্তরগতামন্ত গ্রহাঃ 
সৌম্যাঃ শুভাস্বিতাঃ । ভবেযুস্তশ্ত কোটস্ত ন নাশোধিদ্যতে 

কচিৎ। যদি সাক্ষাদহং তত্র যুদ্ধে২ষ্টমে গুণান্বিতঃ। তথাপি ন 

ভগ়ং বিদ্যার্দিতি সত্যং বরাননে। স্তস্তাত্তরগতাযস্ত বলধিরান্- 

শনৈশ্চরাঃ। ভূমিপুত্রশ্চ তন্তাণ্ড নাশঃ কোটন্ত নিশ্চিতং । ময়ৈব 
কেশবেনৈব স্তাদয়ং ব স্থুরক্ষিতঃ। তথাপি ভজ্যতে সম্যগৃ- 

গ্রহদোষাদ্বরাননে। সৌম্যাবাহ্ে তথা কোটে মধ্যে ক্রূরগ্রহাঃ 
স্থিতাঃ। অপর়স্তি স্বয়ং ছুর্গং বেষ্টকন্ত গতাধিপাঃ | বাহ্যাত/- 



৫৬ 

স্তরগাঃ ক্রুরাঃ প্রাকারে শোভনাগ্রহাঃ | রিপুত্বয়ং ক্ষয়ং যাতি 

বিন। যুদ্ধেন নিশ্চিতং । প্রাকারস্থ গ্রহাঃ ক্রুরাবাহে মধ্যেস্থিতাঃ 

গুভাঃ। সমযুদ্ধং ভবেত্তত্র ধণ্ডিপাতোদিনে দিনে। সৌম্যাঃ 

কররান্তথা চাষ্টৌ প্রাকারমধাবাহতঃ । একত্র স্থ্যঃ প্রকুর্বস্ত 

সংগ্ামং তত্র দরারুণং | গঞলাশ্বরথভূপালাঃ সামস্তামগ্ডুলেশ্বরাঃ। 

ভটামর্্ধং প্রকুর্বস্তি সৈশ্ঠয়োরুভয়োরপি ৷ চাপকুস্তগদাপাশৈঃ 

খড়গাহস্তৈশ্হাভটেঃ | অভঙ্গয়োদ্বয়োরাজ্ঞোঃ সৈম্তাবর্তঃ প্রজা- 

স্তে। বাহিন্যোরক্রবাহিষ্ঠোতুন্তরাঃ প্রেতনন্ধুলাঃ। রসাস্থকৃ- 

পঞ্চলিপ্রাঙ্গাশ্চান্দ্রমাল! কুলাকুলঃ। গৃকাকশিবাশ্তেনডাকিনী- 

প্রেতসন্কুলাঃ। বেতালাশ্চপলা ₹ুতাঃ পিশাচৈঃ শ্বেচ্ষয়াবৃতাঃ | 

ঈদুশঞ্চ মহাযুদ্ধং তৎকালে জায়তে ফরবং। ন কশ্চিদ্বিজয়ী যুদ্ধে 

বয়ঞ্চ হি যমালয়ং। সমসংখ্যাঃ শুভাঃ ক্রু,রাবহির্ধধ্যে যদা 

স্থিতাঃ। তদ। সন্ধিং বিজানীয়াৎ সৈম্ভয়ৌরুভয়োৌরপি । ক্রবৈ- 

ভরঙ্গোজয়ঃ সৌমোর্ষিশৈর্ষিশফলং মতং। বিচার্ধ্য কুরুতে যুদ্ধং 
কোটচক্রে শ্বরোদয়ী। গ্রবেশধিষ্গে চক্ত্রে জীবপক্ষক্ষসং- 

স্থিতে । নিশীথে কবিরণং যুদ্ধে কর্তব্যং বেষ্টকৈনূ্পৈঃ | নির্গ- 

মক্ষ্রে স্থিতে চন্ত্রে হুর্গাভ্যন্তরগৈর্পৈঃ) কর্তব্যং কবিষুদ্ধঞচ 

রাতেই স্থৃপ্তে বহির্জনে । প্রবেশনির্গমাবুক্তৌ ইসন্তয়োরুতয়ো- 
রপি। কবৌ কোটে জয়োযুদ্ধে বিপরীতে পরাজয়ঃ | ক্রু,রো- 

বক্তী প্রবেশক্ষ্ে পুরমধ্যে স্থিতোযদ1। তদা কোটবিনাশায় 

কোটস্থোবাহাতৃপতেঃ ৷ প্রবেশবাহগে বক্রে ক্রুরে ত্বসৈস্ত- 
বিগ্রহঃ ৷ ছূর্ভিক্ষং মৃত্যুতঙ্গৌ চ বহিঃ সৈন্তন্ত জায়তে। নির্গ- 
মঙ্গেরে বহিঃস্থে চ ক্ররোবক্রং করোতি চেৎ। প্রাকারস্ত ভবে- 
সতঙ্গঃ গ্রাকারস্তে পুরস্ত চ। পুরভে নির্গমে বক্রাঃ কথঞ্চিৎ ক্র,র- 

থেচরাঃ । ছর্গং ত্যক্ত। তদ। কালে ছ্্গন্থঃ প্রপলায়তে । যথ! 

ক্রুৈস্তথ! সৌম্যৈঃ ফলং গ্রাহাং বিপর্যায়াৎ। মিশৈর্শিশ্রং বিজা- 
নীাৎ কোটচক্রে ন সংশয়ঃ॥ হুর্গসৈম্তং ততৈবোচ্চং প্রাকারে 

মধ্যতাগগং । নীচন্ং বেষ্টকং সৈগ্ং জ্ঞাতবাং স্বরবেদিতিঃ | 

কোটং কোটাধিপং নীচে নিস্বতৌ ভৌমভাম্করৌ ॥ সমহ্ৌ চ 
পুরং সর্বমুচ্চন্ত্ৌ নিক্ষলৌ চ তে। প্রাকারং ঝেষ্টক্ান্মস্তি উচ্চস্থ 
রাল্হুর্যজ্য। প্রাকারস্থৌ বহিঃ সৈন্টং নীচস্থৌ নিক্ষলৌ চ তে। 
সমদৃষ্ট্যা গুরুশ্চগ্রুং পশ্ততঃ সর্ধতঃ সদাঁ। তির্যাকৃস্থানে বুধঃ 
শুক্রঃ ফলদৌ নাত্র সংশয়ঃ। উর্থদৃষ্টো গ্রহে কুর্যযাৎ টেঙ্গুলী- 
যন্ত্রবাহনং। সমে চ সাধয়েৎ খণ্ডিং রন্ধ পাতমধোদৃশি | হুর্গমধ্যে 

গতে সুর্ধ্যে জলর্শোষঃ প্রজায়তে । চঙ্ত্রে তঙ্গঃ কুজে দাহো বৃধে 
ুদ্ধিবলানরাঃ। বাকৃপতেঁ ছূর্গমধ্যন্থৌ ৃতিক্ষং প্রচুরং জলং। 

নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয়ঃ | 

চলক্ষিত্তানরাঃ শুক্রে মৃত্যুরোগে শনৈশ্চরে । রাহ মধাগতে 
দুর্গে ভেদ্দোভক্ষো মহস্তয়ং । কেতে৷ মধ্যগতে তত্র বিষানং গড়া- 
ধিপে। ইখমুন্তং ফলং মধ্যে এবং বাহাগতৈগ্রঁহৈঃ। উপগ্রহ- 

সমাযোগাদত্যন্তং গ্রাণসংশয়ঃ। অকারাদিস্বরাঃ পঞ্চ পূর্ববা- 
দ্যাশাচতুষ্টয়ে । মধ্যস্থাঃ সব্যমালেখ্য অন্তস্থানে চ থণ্ডিকাঃ । 

হ্র্গনায়্ঃ শ্বরোধত্র বালোবাস্তমিতোহপি বা। তদ্দিনে প্রারভে- 

ছান্ধং ছুর্গং সিধাতি নান্যথা। বজার্গলবিধানস্ত কর্তব্যং হুর্গ- 

লক্ষণে | ভঞ্জনে যমরাজাখ্যামিত্য্তং ব্হ্গযামলে ॥ ইতি নর- 
পতিয়চর্ধ্যায়াং শ্বরোদয়ে কোটচক্রম্ । 

গজচক্রমৃ। 

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি চক্রং মতঙ্গনামকং | যেন বিজ্ঞান- 

মাত্রেণ যাত্রাযুদ্ধে জয়োভবেৎ ॥ গঙ্গাকারং লিখেচ্চক্রং সর্ধা- 

বয়বসংযুতং। অষ্টাবিংশতিভাগ্তর স্থষ্টিমার্গেণ সংলিখেধ। মুখ- 

শুপ্ডাগ্রনে্েযু কর্ণশীর্ষোইজ্বি পুচ্ছকে ৷ দ্বিকং দ্বিকং প্রদাতব্যং 
পৃষ্ঠে কুক্ষৌ চতুশ্চতুঃ। গজনামাদিভান্তাদৌ বদনাদগণ্যতে 
বুধৈ১॥ ত্র খক্ষে স্থিতঃ সৌরির্জেয়ং তত্র শুভাণ্তভং । মুখ- 

শুণ্ডাগ্রনেত্রেযু সৌরিভং মন্তকোদরে । যুদ্ধকালে 'গজে : যন্ত্র 
জয়ন্তন্ত ন সংশয়ঃ। পৃষ্ঠে পাদে চ পুচ্ছে চ কর্ণস্থে চ শনৈশ্চরে । 

মৃত্যুরডঙ্গোবলে তন্ত এ্ররাবতসমোধদি ॥ পৃথিব্যাৎ ভূষণং মেরুঃ 

শর্বয্যাং তৃষণং শশী। নরাণাং ভৃষণং বিদ্যা সৈন্ানাং ভূষণং 
গ্জঃ। শরতোমরচক্রাদৈর্জস্কন্ধে হতানরাঃ। তৎক্ষণাৎ স্বর্গ 
মায়াপ্তি তন্মাৎ ম্বর্গোপমাগজাঃ। নাস্তি হস্তিসমোযোধো- 

নাস্তি হস্তিসমং সখা। নান্তি হন্তিসমোবদ্ধুর্নাস্তি হস্তিসমো- 

রিপুঃ। ইতি নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয়ে গজচক্রম্। 

অশ্বচক্রং | 

অস্বাকারং লিখেচ্চক্রমশ্বধিষণার্দিতারকাঃ ৷ বদনাৎ স্ৃষ্টিগা- 
দেয়া-অষ্টাবিংশতিসংখ্যয়া। মুখাক্ষিকর্ণশীর্ষেযু পুচ্ছাজ্বি যু 
ছবয়ং ঘ্বয়ং। পঞ্চপঞ্চোদরে পৃষ্ঠে সৌরিবত্র ফলং ততঃ। যুখা- 
ক্ষাদরশীর্যক্ষে যদা। সৌরিস্তরঙ্গমে | যুদ্ধকালে তদ। তশ্ত জয়ো- 
ভবতি নান্যথা। কর্ণপৃষ্ঠাজ্বি পুচ্ছন্থোযদ! যন্ত হয়ন্ত ঈ। বিষমং 

ভঙ্গহানিঞ্চ করোত্যস্থোমহাহবে। এতৎস্থানেস্থিত: সৌরির্দ। 
কালে হয়ন্ত চ। পষ্টবদ্ধে গমে যুদ্ধে বর্জয়েত্তং হয়ং নৃপঃ। দেশা- 

্তরস্থিতাত্তত্ত রিপবঃ সস্তি শঙ্কিতাঃ। তুরঙ্গাযস্ত তৃপন্ত বিচরক্তি 
মহীতলে। মেদিনী তণ্ত যস্তাঙ্বা-ইতি বাক্যং বিপশ্চিতঃ। 

সর্বাঃ শ্রিয়োন রাজস্তে বিনাশ্বেন মহীতুজজাং। অনিলামল- 



নরপতিজয়চর্য্যান্বরোদয়ঃ | 

ংযোগোধদ্থিনস্তরগাদিযু। ধন্বী চেতু,রগারঢ়োদহত্যেকোংপি 
মেদিনীং ॥ ইতি নরপতিজয়চ্ধ্যান্বরোদয়ে অশ্বচক্রম্। 

রথচক্রং | 
অথাদে চক্তমালিখ্য শকটারুতিশোভনং | রথাগ্রে ত্রিত্ি- 

শূলাদি চতুঞ্চক্রং ব্রিখণ্ডকং। ভাঙ্গভং মধ্যশূলাগ্রে ততঃ সব্য- 

গতানি চ। ত্রীণি ত্রীণি লিখেদেবং সপ্তবিংশতিসংখ্যয়] | মহা- 
রথিকনক্ষত্রং যত্র তত্র গুভাশুভং। শূঙ্গে মৃত্যুর্জয়ন্চক্রে রথে 

সন্ধিত্তিদ্ডিকে | ইতি নরপতিজয়চ্ধ্যাস্বরোদয়ে রথচক্রম্। 

ব্যুহচক্রমূ। 
অষ্লাকারং বর্ত,লাকারং ব্যহচক্রং ত্রিনাড়িকং । দগচতুষ্টয়ং 

বাহো কর্তব্যঞ্চ চতুর্দিশি । পূর্বদাদিতোন্স্ত ভামুভাদ্যং ভম- 
গুলং। প্রবেশে নির্গমে চৈব ত্রীপি ভ্রীণি প্রদক্ষিণম্। মধ্যাষ্টকং 

চন্ত্রসংজং তথ্বাহো ভাস্কুসংজ্ঞকম্। ভৃতীয়ে রাহুসংজ্ঞঞ্চ কেতু- 

দডচতুষ্টয়ে ৷ চন্দ্রার্রে বিজয়োলাভঃ হৃর্যাক্ষে মধ্যমং ফলম্। 
রাহুখক্ষাষ্টীকে বিদ্বং মৃক্থ্যুঃ কেতুচতুষ্য়ে। এবমুক্ং চতুঃস্থানে 
যদ্দিনে যস্ত নামভম্। তদ্দিনে তৎফলং সর্ধং সর্ধবকার্যোষু 

সর্বদা ॥ ইতি নরপতিজয়চর্য্যাম্বরোদয়ে ব্যৃহচক্রম্। 

কুল্তচক্রম্। 

কুস্তাকারং লিখেচ্চক্রং তীক্ষদওসমন্থিতং । দ্িনভার্দি সমা- 

রভ্য কর্তবাং নরকত্রয়ম। যোৌধভং নরকে যত্র তত্র বক্ষ্যে 

গুভাগুভম্। তীক্ষে মৃত্যুর্জয়োদণ্ডে শেষক্ষে চ সমং রণে॥ 
ইতি নরপতিজয়চর্য্যাত্বরোদয়ে কুস্তচক্রম্। 

খড়গচক্রমৃ। 
খড়গচক্রং লিখেচ্চাদৌ নবভেদসমন্থিতং। যোধধিষ্ণাৎ সমা- 

রভ্য ত্রীণি ত্রীণি পিখেম্বধঃ ৷ যবোবজুং তথ মুষ্টিঃ পালিকা- 
বন্ধধারকাঃ। খড়ীং তীক্ষং বিজানীয়ান্নবাঙ্গানি বিভাগতঃ। 

খবাদৌ যন্ত্র বন্ধান্তে জায়তে ক্রুরখেচরাঃ | মৃত্যুর্ভঙ্গোভয়ং যুদ্ধে 

সৌম্যের্লাভোজয়স্তথা । খড়ো(ধারাগ্বয়ে তীক্ষে ত্ুরৈর্জয়তি 
সঙ্গরে। সৌম্যৈত্তত্র ভবেদ্ভঙ্গোমিশৈ্শিঅফলং মতং॥ ইতি 
নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয়ে খড় গচক্রম্। 

ছুরিকাঁচক্রম্। 

. যথা খড়গং তথ! বিদ্যাচ্ছুরিকা চক্রনির্ণয়ং। ক্রুরসৌম্য- 
বিভীগেন যোধধিষ্ণান্দি কল্পাতে ॥ ইতি নরপতিজয়চর্যযাশ্বরো- 
দয়ে ছুরিকা চক্রম্। 

৫৭ 

চাপচক্রমৃ। 
চাপচক্রং সমালিখ্য গুণবাণসমন্থিতং। শশিনক্ষব্রতোভানি 

ত্রীণি ভ্রীণি সমালিখেৎ। শ্্রীণি বাণস্ত মূলে তু মধ্যে মুর্ধি, ক্রমা- 
তথা । চাপন্ত মূলমধ্যোর্ধে শ্রীণি ত্রীণি তথ ন্যসেৎ1 গুণে তু 
্রীণি ত্রীণ্যেবং যোধনক্ষত্রতঃ ফলম্। শরমূলে ভবেমুত্যুর্মধ্যে 

ব্যাধিঃ ফলে জয়ঃ। গুণমধো ভবেদ্ভঙ্গশ্চাপমধ্যে ধনক্ষয়ঃ | 

চাপোর্ধে লাতসংভূতিগু পদ্যোর্ে জয়োভবেৎ। চাঁপাঞ্রোবিগ্রহো- 
মৃত্যুগ্ুপাধোইপি তথা ফলং। পাপগ্রহযুতেহনিষ্টম্ বিশেষেণ 
তু নান্তথা। সৌম্যযোগে জয়ং লাভং চাপচক্রে সমাদিশৈৎ। 

গুভং পাপসমাযোগে বলাধিকফলং স্ফুটম্॥ ইতি নরপতিজয়- 

চর্যযাম্বরোদয়ে চাপচক্রম্। 

শনিচক্রম্ | 
শনিচক্রং নরাকারং লিখিত্বা সৌরিভাদিতঃ। নামখক্ষং 

ভবেদ্যত্র জ্েয়ং তত্র গুভাশুতম্। মুখৈকং দক্ষদোস্তর্য্যং 

যট্পাদোস্তর্ধযবামদোঃ| হৃদি পঞ্চ ত্রয়ং শীর্ষে নেত্রে গুহ্যে 

দ্বিকং দ্বিকং | মুখে হানির্জয়োদক্ষে ভ্রম: পাদে শ্রিয়োন্ঙ্গি। 

বামে ভীর্মস্তকে রাজ্যং নেত্রে সৌখ্যং মৃতিও্তদে। তুর 
দ্বাদশে খক্ষে যদ] বিস্করঃ শনিঃ। তদ1 সৌখ্যং বপুঃস্থেন 
হচ্ছীর্ষে নেত্রদক্ষয়োঃ । তৃতীয়ৈকাদশে যষ্ঠে যদা সৌখ্যকরঃ 
শনি । তা বিদ্বং শরীরস্থে গুহ্যবক্তাত্বিবামদোঃ। যন্ত 
পীড়াকরঃ সৌরিস্তস্ত চক্তুমিদং স্ফুটং। লিখিত্বা। কৃষ্ণবর্ণেন 
তৈলমধ্যে ক্ষিপেদ্ধধঃ। নিংক্ষিপ্য ভূমিমধ্যস্থং কৃষ্ণপূশ্পৈঃ 
প্রপূজয়েৎ। তুষ্টিং যাতি ন সন্দেহঃ পীড়াং ত্যন্ডা শনৈশ্চরঃ ॥ 
ইতি নরপতিজয়চর্ধ্যাম্বরোদয়ে শনিচক্রম্ । 

সেবাচক্রম্। 
সেবাচক্রে শিরে সপ্ত সপ্ত পুষ্ঠে তথোদরে। পাদয়োঃ 

সপ্তখক্ষাণি সাভিজিস্তি স্যসেদ্বধঃ । স্বামিভাদতৃত্যতং গণ্য 

তৃত্যভাৎ স্বামিভং ততঃ। নিক্ষপং গ£পাদস্থে ফলদং মন্তকো- 

দরে। ইতি নরপতিজয়চর্য্যান্বরোপরে সবাচক্রম | 

নরচত্্রঘৃ। 
নরচক্রং মরাকারং অষ্টাবয়বসংযুতং । যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ 

ক্রিয়তে ঘাতনির্ণয়ঃ। একং মুখে ত্রীণি শুর্ষে হস্তপাদে চত্ু- 

শ্ততুঃ ৷ হৃদি পঞ্চ দ্বিকং কণ্ঠে সাভিগিতুত্র বিহ্যসেৎ। কষা 

যোধভমাদৌ চ যুখে মন্তকবামকে । হস্তপাদোদরে কণ্ঠে দক্ষ- , 
হস্তাজ্বিযু স্থসেৎ। ভান্ুভৌমািপাতাশ্চ যদঙ্গে ধিফদংস্থিতাঃ | 
৪ 



৫৮ 

তর ঘাঁতং বিঙ্গানীয়াৎ চন্দ্রমোগে বিশেষতঃ । গ্রহভুক্তি- 

প্রমাণেন নবাংশকক্রমেণ চ। প্রহারোজায়তে তত্র বকে দ্বিশুণ- 

সংখায়া । নিভে ত্বদ্ধধাতঞ্চ পাদ্দোনং মিত্রভে গ্রহে । উদা- 

সীনগুহে পূর্ণং দ্বিপ্নং শক্রগ্রহক্ষগে। একোইপ্যনেকঘাতঞ্চ 
করোতি ভূবলোজ্ঝিতঃ। ভূবলে চ যা খেটান্তদা ঘাতং 
ন কুর্বতে । যত্র তত্রস্থিতে থাতোদত্র তত্র স্থিতে ন হি। তৎ- 

ফলং কথয়িষামি গ্রহ্ভূমিবলাৎ পুনঃ | ক্ররাঘাতং ন কুর্বপ্তি 

দক্ষপৃষ্ঠগতারণে। সংঘুখাবামগ।-এতে যোধাঙ্গে ক্ষতকারকাঃ | 

দক্ষিণাঙ্গে স্ভিতাঃ ক্রুরাঃ মৌম্যাবামাঙ্গনংস্থিতাঃ । শিরশ্ছেদে 

শমুৎ্পয়ে ভটোধাখি নংমুখং | যন্ত বামাঙ্গগাঃ ক্ররা; দৌম্যা- 

বন্য চ দফ্ষিণে। তথা ভঙ্গোরণে নানং যদি শুরোমহাভটঃ ॥ ইতি 
নরপতিজয়চম্যান্বরোদয়ে নরচক্রম্। 

ডিন্তচত্রমৃ। 
ডিন্তচক্রে গ্রমেদ্ভানি ভানুভাদিত্রিসপ্রকে ৷ মুখে ত্রীণি 

দ্নয়ং স্বন্ধে চৈকৈকং বান্ৃহ্ত্তয়ৌই ॥ পঞ্চ জন্নাভিগুহোনু চৈকৈকং 
ধটু চজানৃতঃ। চরণাভ্যান্তথৈকৈকং পন্মভং যত্র তংফলম । 

গীর্মস্থে ভাবলাভঃ স্তাদ্বন্ধে মিষ্টানভোজনম্। স্বদ্ধে ধনী চ বাহ- 
ভ্যাং স্থানন্রষ্টোভবেমরঃ | পাণিভ্যা তস্করোনশ্পী হি নাতো 
পধনাধিপা?। গুষ্কে কাণী ভ্রমোনাগোরল্লজীবী চ পাদয়োঃ। ইতি 

নরপতিদঘ, 'নরোদয়ে ডিম্তচক্রম | 

পক্ষিচক্রম্। 

পরক্ষিচক্রং সমালিখ্য বর্বাবয়বসংযুতং । যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ 

জায়তে জয়নিরুয়ঃ | চঞ্চমস্তককঠেমু ধদয়োদরপত্ম্থ চ। পক্ষ- 

যোশ্চ পিকং দাত প্রতযেকং চন্ত্রভাদিতঃ । চক্ষৌ চ নামভে 

মাঃ শীর্মকঞঠোদরে হৃদি । বিজয়ঃ ক্ষেমলাতে। চ ভঙ্গ: পক্ষে 

১পাদয়োঃ ॥ ইতি নরপতিজয়চণ্যাস্বরোদয়ে পক্ষিচক্রম্। 

বর্চক্রম্ ৷ 

অগকড়ঃ কোমার্জারশ্চঃ সিংহষ্টঃ শুনীন্ুতঃ। ভঃ সর্পশ্চ 

পআখশ্চ যোগজঃং শোহবিকান্থতঃ ॥ বন্থু৮ ভূত ৫ রসা ৬ 

বেদ ৪দ্রি ৭চন্্রা ১ খ্রি৩ করাং শ্কাঃ। পুর্বাদিঞ্রমতো- 

দেয়াবঞ্গোপরি দিগষ্টকে | নাস্ি বর্ণস্বরাৎ সংখ্যা যা যটত্রিব সমু: 

স্বাঃ। প্রতোকং স্থাপয়েত্ান্ত পিভীকত্যাইভিরজেৎ ॥. শ্যে- 

সংখাধবজোধূমঃং সিংহশ্চাশ্বাবুষরাসভৌ। । গজোধবাজ্ষঃ ক্রমে- 

ৈব চাষ্টাবায়।ভবস্ত্যনী। ধ্বাজ্ষশ্চ ধৃমবুষভাগজঃ সিংহোধবজঃ 

থরঃ। যথোত্তরবলাঃ সর্কে জ্ঞাতব্যাঃ স্বরপারগৈঃ। প্রতৌ পিপাসা পর পসতাপপ 

| 

নরপতিজয়চরধ্যান্বরোদয়ঃ | 

যোধে পুরে দেশে মিত্রনারী গৃহেষু চ। বলাধিকে বেল্লাভো- 
ন লাভোবলবর্গিতে ॥ ইতি নরপতিজয়চ্ধ্যাম্বরো দয়ে বর্গচক্রম্। . 

আয়চক্রমৃ। 
ধ্বজোধৃমশ্চ সিংহশ্ স্বা সৌরভেয়ঃ খরোগজঃ | ধ্বা্ষ- 

শ্চেতি ক্রমেণৈবএে চাষ্টো দিগষ্টকে | প্রতিপধাছারীয়স্তে 
তিথিভৃক্তপ্রমাণতঃ। অহোরাব্রৈ১ পুনঃ সর্বে যামভূক্তা! 
ত্রমন্তি চ। আয়াবর্গাষ্টুকাজেয়া দিগষ্টকক্রমেণ চ। স্ববর্গঃ 

ম্বোদয়োজেয়ঃ সর্ধকার্যেু মৃত্যুদঃ ॥ ইতি নরপতিজয়চর্যযা- 

শবরোদযে আয়চক্রম। 

বিরিঞিচক্রম্ | 
অথাতঃ সংগ্রবক্ষ্যামি সদাঃপ্রতায়কারকম্। বিরিঞ্চিচক্রং 

সৎসুরৈরপি ছুলভিম্। কৃত্তিক চোত্তরাফন্তণ্যত্তরাষাঢ়পৃর্বকম্। 

পড্ক্রিযুক্ত্য। লিখেদ্ভাশি ক্রমেণ নবকত্রয়ে। ক্র রসৌমাগ্রহৈ- 

বেধাজজ্দেয়ং তত্র শুভাশুভম্। জন্মসম্পদ্ধিপৎক্ষেমপ্রতারিঃ 
সাধকোবধঃ | যিঞাতিমিত্রপংদ্ঞাশ্চ ইতি ভেদাঃ ক্রমেণ চ। 
জমত্রয়ন্ত বেধেন মৃত্যুঃ ক্রুরগ্রহৈর্মভঃ। জয়লাভঃ শুভৈস্তত্র 
মিশৈর্মিশফলং বিছুঃ। জন্মত্রয়ে স্িতঃ সৌরিঃ ক্ষেমতে রাছু- 
ভূমিজৌ । মিত্রাতিমিত্রগে স্থর্ষ্যে জায়তে বধবন্ধনম্। জন্মত্রয়ে 

যদ! জীবঃ ক্ষেভে বুধভার্গবৌ | মিব্রাতিমিত্রগে চন্দ্রে জয়- 
ল।তে স্ুখানি চ। ত্রিপঞ্চসপ্রতারাঙ্ন রোৌগোতপত্তিধদা তদ1 | 

চিররোগোমৃতিস্তান্থ ক্রুরবিদ্ধান্থ জায়তে ॥ ইতি নপরতিজয়- 
চর্য্যাস্বরোদয়ে বিরিঞ্ষিচক্রম্ 

ভানুচক্রম্। 

রেখাত্রয়ং ব্রিশ্লাগ্রং তির্যগ্রেখাষড়ম্থিতম্। রেখে চ 

কোণকে দদ্যানসধ্যাদাং ভান্গুভাদিতঃ।॥ অধস্ত্রয়ে ভবেন্মতু- 

কোণগৈঃ শুভম্। মধ্যমাদ্ধাদশ প্রোক্তা-উদ্ধগা ভন্ম- 

কারকাঃ ॥ ইতি নরপতিজয়র্য্যাস্বরোদয়ে ভানুচক্রম্ | 

হ্েনচক্রমূ। 

শচতুভিঃ 

শ্ঠেনচক্রং সমালিখ্য পক্ষিরূপং স্থশোভনম্। চঞ্চাগ্রভান্থং 
রুত্বা চাষ্টাবিংশতিভং লিখেৎ ৷ একক্ষং চঞ্চকোটন্থৃং শীর্ষে কণ্ঠে 
ত্রিকং খিকম্। পাদয়োঃ পৃষ্ঠদেশে চ ত্রিচতুক্ষং নবোদরে 
নামখক্ষং স্থিতং চাত্র চঞ্চাগ্রবধবন্ধ$ৎ। নাতো হচ্ছীর্যকগ্ঠেযু 
বিরুদ্ধং পাদপৃষ্ঠয়োঃ ॥ ইতি নরপতিজয়চধ্যায়াং ম্বরোদয়ে 
শ্রেনচক্রম্। 



নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয়ঃ ৷ 

সন্বৎসরচক্রম্ | 
চক্র* সান্বংসরং বক্গ্যে বহুক্ষণ[ধিধামলে । যেন বিক্ময়িতে 

সমাগ্বর্বে বর্ষে শুভাশু 5ম্। দ্বাদণারং লিখেচ্চ কুং তত্র মেষাদি- 

রাশয়ঃ| সংস্থাপাঃ ক্রমনোগেন মীনান্তাঃ সবামার্গতঃ | 
তত্র চক্রে সুমালিখাং মেষাদিরাশিমার্গতঃ। প্রভবাদবন্ত্ 

ঠৈকৈকং হষ্টকপ্রবর্ধনে। এবং রাশিন্টিতর্ঠী ঘর বৎদরং 
বর্তমানকন্। তদ্রাশিত্থং ফলং বাক্ষ্যং যংকিঞ্জেন্বার্ধিকং মতম্। 

টৈরের। প্র-হপহ শুক্ধ। তত্তাং কালে প্রবেপস্ষে। এতদ্বিলো- 

কয়েনক্রং কালক্তাণবিশিশ্য়ে। তএ মপ্তগ্রহান্তপ্ত রোগৌ বে 

যজ সংস্থিতাঃ ৷ বর্মারাশেবিটিন্তান্তে রেখাঙ্থানগ তাগ্রহাহ। 

বর্ষোপচরগাঃ ক্র,রাঃ পৌদ্যান্ছিদ্বাপ্তাবন্ডি হাঃ | গ্রহারেখা প্রদা- 
ন্দেয়ামি এ্রনধ্যৎ গৃহে দ্থিঠাত | অ্বক্ষে দিন্বং ফলং দত্বে স্বোচ্চে 

ত্রিপ্রং তখৈব চ। ফনাদ্ধং শক্রগেহস্থোনীচস্থোনিক্ষলোগ্রহত | 

এবং রেখাপ্রমাণেন পঞ্চবিংশোপকামভাঃ। জ্ঞাতব্যাদিশি 

কেন্ত্রেণ বর্ষে বর্ষে প্রযত্বহঃ । এবং বর্ষফলং প্রোক্তং চৈত্রমানাদ্য- 

খাসরাৎ । আযাঢ়ে কাহ্িকেইগ্যেবং জলং ধাশ্ঠং বিনির্ণরেৎ। 

তম্মাদ্দেশে পুরে গ্রামে ফপং তিনং প্রবৃথতে | তক্মান্তৎকারণং 

খচি] ধেন জানস্তি সাবকাঃ। দেশাদিরাশিনাথন্ত যোরেখা 

দারকোগ্রহঃ। মিত্রোদ।সীনশক্রত্বে ফলং ভিন্নং করোতি সঃ। 

নিন্ং দ্বিদ্বং ফলং দত্তবে সৌমাঃ সাম্যং করোতি সঃ ॥ শক্রঃ সব্ধব- 

" হরোজ্জেযঃ সর্ধদ1 কালচটিস্তটৈঃ | এবং ধিচাধ্য কর্তব্যাঃ কালে 

বিংশোপকাবুটধঃ | তম্মাৎ পানীয়ধান্তানাং স্বস্বকালে বিচিত্ত- 

য়েখ॥ ইতি নরপতিগয়চর্ধ্যায়।ং শ্বরোদয়ে সম্বংসরচক্রম্। চতু- 

রশতিচক্রাণি সমাপ্তানি। 

ওডিকা ভূমিঃ | 
অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ভূবলানি সমাসতঃ। চতুর্বিধেইপি 

গ্রামে ঘত্র স্তাদ্দিজরী নৃপঃ | টৈত্রাদযা-ঈশবায়ব্যরক্ষো দ্বীন্তর- 

ধনাধিপে | বায়ব্যাং দক্ষিণে কদ্রে বাযুবক্ষোহনলে তথ|। ওড়ী 

ভূমিরিয়ং খ্যাতা প্রোক্তা মদ্বন্ববাদলে ৷ চতৃর্বিধেহপি সংগ্রামে 

জয়দা পৃষ্ঠদক্ষিণে ।॥ ইতি নরপতিত্রয়চর্য্যাম্বরোদয়ে ওড়ী 
ভূমিঃ | ১। 

জাঁলন্ধরী ভূমি; । 
, বায়ুকদ্রিনৈর্ধত্যিযাম্যতোয়োত্তরে ধ্বজে । অগ্িরুদ্রানিলে 

বক্ষে চিত্রাদৌ ভ্রমণং ভবেং ॥ ইতি নরপতিজয়চর্ধ্যাশ্বরোদয়ে 
জালন্ধরী ভূমিঃ। ২। 

৫০৯ 

পূর্ণাখ্য। ভূমি; | 
পুর্ণাখাং কথয়িষ্যামি পূর্ণে নীচান্বিনির্গ তাং । হন্দনুদ্ধে- 

ইথব। ছুর্গে মামার্ধং ভূক্ষিরত্র তু। পূর্ধোন্তরে পরে যাম্ো 

শক্রোত্বরাপরাস্তকে । যথা দিনে তথা রাহৌ পৃঠদক্ষিণতো ক্রয় ॥ 
ইতি নরপতিবরচর্য্যাস্বরোদয়ে পূর্ণাথা। ভূমিঃ ॥ ৩। 

কামাখ্যা ভূমিঃ| 
ইন্ছ্রে জলে যমে শৌমো মেষাদিমণং ত্রয়ং। রবিসংক্রা- 

গিতোমাসাঞ্ঞাতব্যাস্তত্র সংগ্তিতাঃ। তংদ্ঘনাত ভ্রমধং সবাং 

চত্ুনাড়া দিগষ্টকে । গষ্টদক্ষিণগা যুদ্ধে কামাথ [রিক্ষয়স্করী॥ ইঠি 
নরপতিগর়তর্যাস্বরোদয়ে কামাখ্যা ভূমিঃ | ৪ । 

কোলাপুরী ভূমিঃ | 
শকর্রোত্ররঞলে যাম্যে ঠৈঞাদিন্বমণএয়ং । মাসোদয়গত! 

যত্র তক্মচ্চ ঘটিকান্রমং। তধাপিনাড়িকা কূর্জির দযশ্ঠ পুনঃ পুনঃ। 

টন্বুং কোলাপুরী ভূমিঃ পৃষ্ঠদর্গিণগ। শুভা। ইঠি নরপতিগ়- 
চধ্যাম্বরোদয়ে কোলাপুর্রী ভূমি ৫। 

একবীর! ভমিঃ | 
রুদ্ধে জলাগ্রিসৌমোধু রাঙমেন্জানিলে যমে। ঈীশামুপারকে 

সৌম্যে চৈত্রাদিত্রমণং ভবেৎ। একবীর। মহাভূনির্রদা পৃষ্ঠ- 
দক্ষিণে । * * * * * * চাতৃরঙ্গে কবৌ কোটে ছন্দ 
যুদ্ধে বিশেষত: ॥ ইতি নরপঠিঈয়চগ্যা্বরোদয়ে একবীরা 
ভূমিঃ। ৬। 

সিলিজ্জ্যা ভূমিঃ। 
চৈত্রাদ্যং পূর্বতোবামং ভ্রমঃ কোষ্চতুইয়ে। পিপিন্দ্রযাথা। 

মহাভুণিজরদ! পৃষ্টদক্ষিণে ॥ ইতি দিপিক্র্যা ভূমিঃ ॥ ৭ ॥ 
ক্ষেত্রপালী ভূমিঃ। 

বিলোমাৎ পূর্বাতোমাসান্চৈত্র।দিদিকৃচতুষ্টয়ে | প্রহরত পবা- 

মার্গেণ মাসস্থানাদি গথাতে। চাতুরঙ্গে কবৌ কোটে জয়দ! 

পৃষ্ঠদক্ষিণে । ক্ষেত্রপালী মহাভূমিক্ধিনানাং বলোন্তমা ॥ বদ্ধ- 
লাদ্বলঘুক্তানি ভূবলান্তপরাণাপি। এশদ্বলেন পহিভাবৃথা চতর- 

শীতরঃ ॥ ইতি ক্ষেত্রপালী ভূমিঃ ॥ ৮ ॥ | 

বংশজ। ভূমিও। 
পাবকে সৌম্যনৈপত্য-ইন্জধাযুসমে হরে। জলাগন্র- 

নৈর্থত্যে পূর্বে চৈত্রাদিমাসতঃ॥ বংশছেয়ং মহাভূমিনৈহা- 

বংশক্ষয়ঙ্করী। দক্গপৃষ্ঠগতা যুদ্ধে অধ! নাত্র নংশয়ঃ ॥ ইতি 

ংশজ] ভূমিঃ ॥ ৯ ॥ 



রুদ্র ভূমিঃ। 
দানবানাং বধার্থায় করুদ্রোরুদ্রেশচিন্তিতঃ। তঞ্চ রুদ্রং 

গ্রবক্গ্যামি জয়ায় বিজয়ার্থিনাং। ভীমদোর্দগপঞ্চান্তত্রিনেত্রঞ্চ 

জটাধরং। মহাগ্রেতাসমানঢ়ং ত্রিশূলাধুধধারণং। ইন্দ্রে বায় 
যনে রুদ্রে বারুণার্ধীন্দুরাক্ষসে। প্রাচান্তকজলে সৌম্যে চৈত্র 
মাসাদিসংক্রমঃ | দিনং দিনার্দং যামঞ্চ প্রহরাদ্ধং তথাগ্রতঃ | 

এবং ভুঞ্িপ্রমাণেন পৃষ্টদক্ষিণতোজনী ॥ ইতি রুদ্রা! তূমিঃ ॥১০। 

কাঁলরেখা ভূমি | 
সপ্তরেখারূতে রুদ্র কুদ্রাদে মামভাদিতঃ। সব্যমার্গেণ ভং 

দদ্যাদষ্টাবিংশতিসংগ্যয়া । মাসর্ষং দিনভং জ্ঞাত্বা তশ্াত্তাৎ- 

কালিকঞ্চ ভং। রেখায়ামুদয়াস্তক্রিঃ সপাদঘটিকাদ্বয়ং। মাসর্ং 
মাসচন্ত্র্ং জ্ঞাত্বা তদ্দিনতং তথা । নাড়িকাত্র মণং যন্ত্র তত্র তৎ- 

কালসম্তবঃ॥। মাসেন্দ্োম্মীমভান্থঃ শ্যার্দিনেন্দোদ্দিনভান্করঃ | 

খটিকেন্দোর্থটাতানুক্পিপঞ্চর্স্কে সদা ভবেৎ। দক্ষপৃষ্ঠে রবিকে 

বামাগ্রে চ নিশাকরং । জয়েদিহ ন সন্দেহ-একোইপি শত- 

মাহবে । শক্তিবপঃ স্থিতশ্চন্ত্রঃ কালরূপী। দিবাকরঃ। চন্ত্রকু্যযা- 

স্তরালে চ কালরেখাভিবীরতে । কবৌ কোটে তথ! শ্বন্দে চাতু- 
রঙ্গে মহাহবে॥ লঙ্ঘনীয়া ন সা যোটধঃ কংলরেখাকসংমুখী | 

ইতি ব্রঙ্গযামলে কালরেখা ভূষিঃ ॥ ১১ ॥ 

নিরাময়! ভূমিঃ। 
পাবক। দ্বাদশারে চ ঘটীপঞ্ক্রমোদয়ঃ| উদয়াদ্বামমার্গেণ 

তুমৌ ভ্ঞেয়া নিরাময়া। যত্রোদয়ং গতা৷ ভূমৌ সা! কার্ধ্যা পৃষ্ঠ 

দক্ষিণে । ততোজয়মবাপ্রোতি সংগ্রামেংপি চতুর্বিধে ॥ ইতি 
নিরাময়! ভূমিঃ ॥ ১২ ॥ 

জয়লক্ষমী ভূমিঃ। 
বাহাদিকোপগারামামাসার়াস্ত চ সব্যগাঃ। দক্ষপৃষ্স্থিতে 

যুদ্ধে জয়দ। জয়লগ্মিক! ॥ ইতি জয়লক্মী ভূমিঃ ॥ ১৩ 

মহাঁলক্ষনী ভূমিঃ | 
বাঁরুণাপ্ধামগামাসাশ্চৈত্রাদ্যাদিকৃচতুষ্টয়ে | উদয়ান্তেন মার্গেপ 

প্রহরাদ্ধং দিগঞ্টকে। মহালক্মীরিয়ং খ্যাত1 যথোক্ত। ত্রহ্মযামলে। 

দক্ষ পৃষ্ঠগতা যুদ্ধে জয়! ভূমিরিয়ং মতাঁ॥ ইতি মহালক্ী 
তূমিঃ। ১৪। 

বিজয়! ভূমিঃ| 
 ইন্রে বৌ জ'লে সৌম্যে নৈখ্'ত্যেন্্যমোত্তরে। রুদ্রবাতা- 

স্তকে রূদ্রে চৈত্রমাদযন্চ যঃ ক্রমঃ। এষা সা বিজয়া ভূমিরযু্ধে 

নরপতিজয়চর্য্যান্বরোদয়ঃ | 

দক্ষিণভাগগা । জয়দ! নাত্র সন্দেহশ্ঠাতুরঙ্গে মহাহবে। ইতি 
বিজয় ভূমি১। ১৫। 

জয়। ভূমি? । 
যটুকোণমালিখেচ্চক্রং পূর্ববাপরসমন্থিতং । ষট্ুকং কর্কাদিকং 

প্রাচ্যাং মকরাদ্য্ পশ্চিমে । পূর্বাগিবাযুরদ্রেযু নৈখ'ত্যে 
বরুণালয়ে। ভীপঞ প্রমাণেন ককাদৌ ভ্রমণং ক্রমাৎ। জয়া 
ভূমিরিয়ং খ্যাত! পৃষ্ঠদক্ষিণতোজয়ঃ ॥ ইতি জয়! ভূমিঃ। ১৬। 

ভৈরবী ভূমিঃ। 
তোয়বাতাগ্রিনৈর্খত্যে শিলীন্ত্রয়োর্দিশি ক্রমাৎ। ভ্রমো- 

মৃগাদিকে বট্কে প্রাত্তিা ভূততৈরবী। জয়দা দক্ষিণে ভাগে 
মৃত্যু বামভাগগা । ভৈরবী ভঙ্গদ। যুদ্ধে পৃষ্টস্থা সন্ধিকারকা ॥ 
ইতি ভৈরবী ভূমিঃ। ১৭। 

বালা ভূমিঃ। 
যত্রোদয়গতা। বাল! বিশেষা তৎপৃষ্ঠতোরণে। দৃশ্বাস্তে শক্রু- 

সংঘাতাঃ সিংহস্তেব মৃগাযথা । অবিশেষোদয়! বাল! সংমুখী 
* ঞগ *্গমতা। তদুর্ধং শত্রহা, প্রোক্তা৷ পৃষ্টস্থানে সদা শুভা ॥ 
ইতি বালা ভূমিঃ | ১৮। 

যোগেশ্বরী ভূমিঃ। 
মেষার্দি বিশ্যসেচ্চক্রং দ্বাদশারমসব্যতঃ। পূর্ব্বামুদয'তঃ সব্যে 

ভ্রমঃ পঞ্চঘটীমতঃ। ইয়ং যোগেশ্বরী ভূমির়দা পৃষ্দক্ষিণে। 
অহোরাত্রেণ স সর্বং চক্রং ভ্রমতি সর্বতঃ ॥ ইতি নরপতিজয়, 

চরধ্যাস্বরোদয়ে যোগেশ্বরী তৃমিঃ। ১৯। 

চণ্ডী ভূমিঃ। 
ইন্দ্রনৈঞ্ঠত্যসৌম্যাগি-তোয়রুত্রাস্তকানিলে । ঘটাদয়গ্রমা- 

ণেন দিনাদ্ধং ভ্রমণক্রমাৎ। এবমেষাইপরাহ্ধেইপি চণ্ডী ভ্রমতি 

সর্বদা । বস্ত দক্ষিণগ! যুদ্ধে তন্ত ভঙ্গোন বিদ্যতে ॥ ইতি নর- 

পতিজয়চর্য্যাত্বরোদয়ে চণ্ডী ভূমিঃ। ২*। 

যাম! ভূমিঃ। 
উদয়তি পূর্বতঃ সব্যে যামে যামে দিগষ্টকে ৷ বাম! ভূমি- 

ভবত্যেবং জয়'ল পৃষ্ঠদক্ষিণে ॥ ইতি নরপতিলয়চর্য্যাত্বরোদয়ে 

যাম। ভূমি | ২১। 

চঞ্চুক! ভূমি | 
ঈশানাদ্বামতোধাতি যামার্ধং ককুরইটকে । চঞ্চুকাখা। ভ্রম 

ত্যেবং জয়দ। খামসন্মুখী॥ ইতি নরপতিজয়চর্ধ্যাত্বরোদয়ে চ্চুকা- 
ভূমিঃ। ২২। 



নরপতিজয়চধ্যাস্বরোদয়ঃ | ৬১ 

অিরেখ। উর্ধগাঃ কৃত! তির্ধযগ্গাশ্চ তখ। পুনঃ পূর্বরেখা- | ন শোভনা। ইয়ং মালা জেয ভৃমিযু্ধকালে মহাবল! ॥ ইতি 
গ্রতোন্তত্তামেষাদ্যাঃ সব্যমার্গগাঃ । একরাশো স্থিতশ্চ্্স্তদণ্ডে 
ক্রিয়তে রবিঃ। রবিঃ পৃষ্ঠে শশী চাগ্রে জয়দ1 কর্তরী স্থত। ৷ 

ইতি নয়পতিজয়চর্ধ্যান্বরোদয়ে কর্তরী ভূমি; ২৩। 
চৈত্রাহুত্তরতোমাসান্বাদশারে চ বামগাঃ । যত্রস্থাম্তত্রতঃ 

স্বাপ্যাঃ পঞ্চপঞ্ঈঘটাক্রমাৎ। ভঙ্গদ! পৃষ্ঠগ! প্রোক্তা মৃত্যুদাবামতঃ 
স্থিতাঃ। জয়দা দক্ষিণাগ্রে চ শার্দ,লী লমরে স্থিত ॥ ইতি নর- 

পতিজয়চর্য্যান্বরোদয়ে শার্দুলী ভূমিঃ | ২৪। 
বামমার্গেণ পূর্বাদি যামার্ধং স৷ দিগষ্টকে ।' বামাগ্রে জয়দা 

প্রোক্ত। সিংহলী সমরে সদ।। ইতি শ্বরোদয়ে সিংহলী 

ভূমিঃ | ২৫। 
তিথ্যাদাবুদয়ং যাঁতি নাড়িকাষট্প্রমাণতঃ | পূর্বষাম্যো- 

দকে সৌম্যে ব্রহ্মস্থানে তখৈব চ। ভিথিভূমিরিয়ং খ্যাতা৷ জয়দ। 
পূর্বদক্ষিণে। ব্রহ্গস্থানোদয়ে মৃত্যুঃ সৈন্যয়োরুভয়োরপি ॥ ইতি 
স্বরোদয়ে তিথিতৃমিঃ | ২৬। 

চৈত্রাদ্যাঃ পূর্বতোমাসাঃ সবো কাষ্ঠাচতুষ্টয়ে । পৃষ্ঠদক্ষিগা 
ভব্যা মহামায়েতি সা মতা ॥ ইতি স্বরোদয়ে মহামায়া 
তূমিঃ। ২৭। 

দক্ষিণ! হৃদয়ং যাতি চৈত্রাদৌ দিক্চতুষ্টয়ে। জয়দা পৃষ্ঠদক্ষস্থা 
ভূমিরেষ! মহেশ্বরী ॥ ইতি ম্বরোদয়ে মাহেশ্বরী ভূমিঃ | ২৮। 

অর্ধমাসাৎ ক্রমে সব্যে শক্রস্থানাদ্দিগঞ্টকে | পৃষ্ঠন্থা 
জয়দা যুদ্ধে দেবকোটিরিয়ং শ্বতা ॥ ইতি শ্বরোদয়ে দেবকোটি- 

তুমিঃ। ২৯। 

এন্জাদিতিথিযুগ্তুক্তিঃ সব্যমার্গদিগষ্টকে। দক্ষিণে জয়দ] 
প্রোক্ত! শিব! ভূমির্্বহাহবে | ইতি শ্বরোদয়ে শিবা ভূমিঃ। ৩০ | 

আদৌ তিথিত্রয়ং রুদ্রে ত্রয়ৈব জলে ভবেৎ। ততশ্চৈকা 
বমাশায়ামগ্রিভাগে তিথিত্বয়ম্। বায় সৌম্যে তথৈকৈক! পূর্ববা- 
শায়াং তিথিত্রয়ম্। নৈর্ঘ ত্যেক! তথা. পৃষ্ঠে শক্তি ভূমির প্রদা। ॥ 
ইতি শ্বরোদয়ে শক্তিভূমিঃ।৩১। 

চৈত্রাদিপূর্ববতোমাসাঃ সংহারেণ দিগষ্টকে । পুনঃ পশ্চিমতঃ 
শেষাশ্তুর্দিক্ষু ক্রমেণ চ। পৃষ্ঠদক্ষিণগা শ্রেষ্ট! ভ্গদ! বামসংমুখী । 
ইয়ং ধুত্রাভিধ! তূমিঃ সর্বশক্রক্ষয়স্করী॥ ইতি নরপতিজয়চর্যযা- 
স্বরোদয়ে ধুস্রাখ্য। তূমিঃ ॥ ৩২॥ 

'*বকিশক্রোত্তরে বারো। যমে রুদ্রান্ুপারকে । নৈ্ধতেন্তে 
যমে তোয়ে টচত্রাদিত্রমণং মতম্। পৃষ্ঠস্থ! জয়দ। নিতামন্তজৈষ। 

নরপতিজয়চর্যযান্বরোদয়ে মালাভূমিঃ ॥ ৩৩ 

চৈত্রাদিমাসষট্কে তু পূর্বভাগে কতোদয়া। শেষে পশ্চি- 
মতঃ বট্কে পৃষ্টে ভব্যা বরাটিক ॥ ইতি নরপতিজয়চর্য্যাহ্বরো- 
দ্য়ে বরাটিক1 ভূমিঃ ॥ ৩৪ ॥ 

'ঝহ্নিতঃ সব্যমার্গেণ মাসাশ্চৈত্রাদিকোণগাঃ । 
যুদ্ধে ত্রিমুণা জয়দ। মতা ॥ 

ত্রিমুণ্ডাভূমিঃ ॥ ৩৫ ॥ 
বায়ুতঃ সব্যমার্গেণ মাসার্ধং মন্দভং প্রতি । সন্ভুখীজয়দ। 

প্রোক্তা মৎলরী তৃষ্বহাহবে ॥ ইতি নরপতিজয়চর্য্যান্বরোদয়ে 
মৎসরী ভূমিঃ ॥ ৩৬ ॥ 

পূর্বতঃ হৃষ্টিমার্গের বেদসংখ্যাঘটাভ্রম! ॥ দক্ষপৃষ্ঠস্িত। 
শ্রেষ্ঠ ধর্মভৃমিরিয়ং মত| ॥ ইতি শ্বরোদয়ে ধর্মভূমিঃ । ৩৭। 

স্বাদশারেন্্রতঃ সব্যে টচত্রাদিত্রমণং ক্রমাৎ । বামাগ্রসং- 

স্থিত যুদ্ধে মৃতাখা! মৃত্াদারিকা ॥ ইতি শ্বরোদয়ে মৃতাখ্য! 

ভূমিঃ | ৩৮ । 

ইন্দ্রবাযুযমে রুদ্রে জলাগ্নিশশিরাক্ষসে । যামোদয়। ভ্রম- 
ত্যেবং ত্বৃষটঃ পৃষ্ঠে জয়গ্রদ! ॥ ইতি শ্বরোদয়ে স্ব্টিভূমিঃ। ৩৯। 

চৈত্রাদ্যাঃ পূর্বতোমাসাবামগাশ্চ দিগষ্টকে । পুনর্মাগাদিতো- 
মাসাঃ শেষাঃ কাষ্ঠাচতুষ্টয়ে ৷ ক্ষমাতৃমির্ভবত্োব সাগ্রতঃ ক্ষয়দ! 
মতা) ক্ষয়! বামে ক্ষয় দক্ষে ক্ষরদ! নাত্র সংশয়ঃ ॥ ইতি 
্বরোদয়ে ক্ষয়! ভূমিঃ ॥ ৪০। 

মাসাস্তর্ধ্যাদশং যাতি বাম! চৈত্রাদিপূর্বতঃ | সমরে পৃষ্ট- 

দক্ষস্থা ছর্তীয়ং জয় প্রদ! ॥ ইতি স্বরোদয়ে ছূর্মমতিভূমিঃ | ৪১। 
পূর্বোত্তরাগ্সিনৈর্থত্যে যমতোয়ানিলে শিবে । গ্রহরার্দো- 

দয়া সা তু পৃষ্ঠস্থা জয়দা মতা॥ ইতি স্বরোদয়ে প্রহর! 
ভূমিঃ | ৪২। 

শুর পূর্বোত্তরদিশোঃ কষ্ণেস্তকজলেশয়োঃ। বালক্রমেণ 
জয়দা গৌরী ভূমিরিয়ং মতা) ইতি শ্বরোদয়ে গৌরী 
ভূমিঃ। ৪৩ । | 

বহ্নিতঃ সবামার্গেশ যামভোগোদিগ্টকে। নারহরধ্য! জেয়া 
ভূমির্জয়দ। পৃষ্ঠদক্ষিণে ॥ ইতি নারহুরী ভূমিঃ। ৪৪। 

পূর্বোত্তরজলে সৌম্যে বহ্ীশে বায়ুরাক্ষসে | যমেন্ত্রসৌমা- 
তোয়ে চ চৈত্রাদে। মাসভাগগা । ইয়ং তৃমির্বল! খ্যাতা সংমুখী 
বামগ! গুভা1। ভঙ্গদ! দক্ষপৃষ্ঠস্থে যুদ্ধকালে ন সংশয়ঃ ॥ ইতি 

স্বরোদয়ে বল! ভূমিঃ। ৪৫1 

পৃষ্ঠদক্ষিণগ! 

ইতি নরপতিজয়চর্যযাশ্মরোদয়ে 

৯৫ 



৬২ 

' মেষাদিদ্বাদশারে চ বামমার্গে চ ভূচরী। থেচরী দক্ষমার্গে চ 
ভরমোভবতি সর্বদা । বক্তস্থা তূচরে চক্রে শীত্বাঃ থেচরগাগ্রহাঃ। 
ভূগরাদক্ষপৃষ্টস্থাঃ খেচরাবামসন্ুখাঃ । ভূচরাঃ স্থায়িজয়দাঃ 

খেচরাশ্চৈর যায়িনঃ। সৌম্যাদৌমাবিভাগেন বিজ্ঞানাদ্বলমাদি- 
শেং॥ ইতি স্বরোদয়ে তৃচরীখেচরী ভৃমিঃ। ৪৬। 

পূর্বান্ে পাবকে কোথেহপরাহ্ধে বাযুগোচরে । ইয়ং গুহ্থা- 
থাক! ভূমির্জয়দা পৃষ্টদক্ষিণে | ইতি স্বরোদয়ে ওহ্াখ্া 
ভূমিঃ॥ ৪৭ । 

বামাদিমাপটৈত্রাস্তে দ্বাদশারে চ সব্াগা। জয়দা দক্ষিণে 

ভাগে দ্বাদশী ভুমিরুত্তম1 ॥ ইতি গ্বরোদয়ে দ্বাদশী ভূমিঃ। ৪৮। 

আগ্নেয়কোণতোবামং পূর্ণিমার্দিতিথিক্রমাৎ্। সার্ধীং দিন- 

ভ্রয়ং ভদ্র! বারণং সার্ধপঞ্চকম্1 সংমুখী বামগ! বজ্জযা যাত্রায়াং 

সমরে তথা । পুরগ্রামগৃছার্দীনাং প্রবেশে শুভমিচ্ছতা ॥ ইতি 
স্বরোদয়ে ভদ্র! ভূমিঃ ॥ ও৯। 

উক্তরবন্থীশসৌমো চ নৈর্ধতোন্্রযমেহইনলে । যাম্যোতর- 

জলে বায়ৌ ভ্রমশ্চৈত্রাদি বামতঃ। জয়দ। পৃষ্ঠদক্ষস্থা ভঙ্গদ| বাম- 

সংসুখী। কেবলেম্সং মহাতৃমিঘুরদ্ধে চৈব চতুর্ব্িধে ॥ ইতি 

কেবলা তুমিঃ॥ ৫৯ ॥ 

ইন্তরচ্ত্রাগ্রিনৈরথ তাবাম্যান্ুবাযুরুদ্রকে ।  টনঞ্খত্যন্ব নিলে 
সৌম্য রুজেজ্জাঘাধিপে তথা | প্রতিপদি ভ্রমত্যেষ! জয়দা। পৃষ্ঠ: 
দক্ষিণে । টব্রলোকাবিজয়] ভূমিভূবিলানাং বলোতৎকটা1 ॥ ইতি 
স্বরোদরে ত্ৈলো ক্যবিজয়৷ ভূমিঃ ॥ ৫১ ॥ 

অন্োবারেশ্বরঃ পূর্বে ততঃ সব্যেন মন্দগঃ । যত্র স্তাত্তত্র 

কালঃ শ্যাৎ পাশস্তন্ত তু সংমুখঃ । দক্গিণন্থঃ শুভঃ কালঃ পাশো- 

বামদিগাখয়ঃ। যাত্রায়াং সমরে শ্রেষ্ঠন্তস্তান্তত্র ন শোভনঃ ॥ 

ইতি স্বরোদয়ে কপালভুমিঃ ॥ ৫২ ॥ 

চৈত্রাদ্যাঃ পূর্বতোমাসাবামমার্ণে চতুষ্টয়ে । ঘত্রস্থা তত্র- 
তোযাতি যামাঞ্জেন দিগষ্টকে । ভঙ্গদা দক্ষপৃষ্ঠেন জয়দা বাম- 
সংমূণী। ইয়ং করালিক। তৃমিঃ সংগ্রামে খক্রনাশিনী ॥ ইতি 

স্বরোদয়ে করালিক! ভূমিঃ ॥ ৫৩ ॥ 

মধাবাহ্থক্রমেণৈৰ বামাদ্ধং বামমার্গগ! । বড়বেরং মহা - 

ভূমিঃ শত্রণাং ক্ষয়কারিণী ॥ ইতি ম্বরোদয়ে বড়বা ভূমিঃ 1৫81 
চৈত্রাদযাঃ পৃর্বতোবামভ্রমণং দিকৃচতুষ্টয়ে। সংমুখী জয়দ! 

প্রোক্তা ভুমিয়েষা পরাজিত ॥ ইতি ন্বরোদয়ে পরাজিত 
ভমিঃ ॥ ৫৫ ॥ 

নৈথথত্যাদিভমোবামে তুর্ধ্ে তুর্য্ে দিগষ্টকে। চৈত্রাদি- 

নরপতিজয়চর্য্যাম্বরোদয়ঃ | 

মাসগ! রৌদ্রী জয়দ! পৃ্ঠদক্ষিণে ॥ ইতি শ্বরোদর়ে রৌর্্রী 
ভুমিঃ 0৫৬ ॥ 

উদরাছাদয়ং যাবদ্দক্ষিণস্তো জয়ী ভবেৎ। তদূর্ধে চোত্বর- 
স্স্ত শিশুতূমিরিয়ং মত! ॥ ইতি স্বরোদয়ে শিশুভৃমিঃ ॥ ৫৭ ॥ 

কর্কাদিরুদ্রনির্দেশোমকরাদগ্রিকোণতঃ ৷ যামৈকং সব্- 
মার্গেণ মাতন্ী পৃষ্ঠগ। জয়ে ॥ ইতি স্বরোদয়ে মাতবী তৃমিঃ ৪৫৮ 

পৃর্বতো। বামমার্গেণ ঘটাপঞ্চদিগষ্টকে । অভিদ্যা জরদ 

প্রোক্তা সংমুখী সমরে সদা ॥ ইতি শ্বরোদয়ে অভিদ্যা ভূমিঃ 1৫2 

্বাদশারে ঘটাপঞ্চ পূর্ববতোবামমার্গগা ৷ জয়দা ৰামগ্ষ্্থ। 
দহনী ভূমিরীরিতা॥ ইতি স্বরোদয়ে দহুনী ভূমিঃ ॥ ৬০ ॥ 

বস্বাদিচৈত্রতোমাসাঃ সব্যমার্গেণ কোণগাঃ। পঞ্চনাড়ী 
ভ্রমত্যেবং জেত। নাড়ী জয়প্রদা ॥ ইতি ম্বরোদয়ে জেতা 
ভূমিঃ ॥ ৬১ ॥ 

স্বাদশারেন্দুতোবামং চৈত্রাদৌ যত্র সংস্থিতাঃ | তত্রতো- 

ঘটিকাঃ পঞ্চ সবামার্গেণ ত্রিন্মতাঃ। জয়দ| দক্ষিণে ভাগে মৃত্যুদা- 

ত্র সংস্থিতাঁ। প্রোক্ত! বুবল! ভূমিভূববিলানাং বলোতৎকট1॥ 
ইতি স্বরোদয়ে বহুবল] ভূমিঃ ॥ ৬২ ॥ 

অষ্ট'রে বামমার্গেণ স্তন্ত বর্গা্টকং ক্রমাৎ। ভ্রমণং স্থক্রিমার্গেণ 

যামার্দমুদয়োভবেৎ। যোধনামাদিমোবর্ণ; পৃষ্ঠদক্ষিপতঃ শুভঃ। 

বর্গকালানল! তৃমির্দন্যুদ্ধে জয়াবহা॥ ইতি শ্বরোদয়ে বর্গ- 
কালানল! ভূষিঃ ॥ ৬৩ ॥ 

দিনমধ্যস্থনাডোকা কপালস্থে দিবাকরে। নস্োদ্যায়ী 
জয়েত স্থায়ী ভূমিরেষা কপালিকা ॥ ইতি স্বরোদয়ে কপা- 
লিক। ভূমিঃ ॥ ৬৪ ॥ 

পৃর্বাহ্নে পাবকেকোণে২পরাহ্ে বাযুকোণগা। দক্ষপৃ্ঠে- 
স্থিত! যুদ্ধে ভূমিরেষানলানিল! ॥ ইতি শ্বরোদয়ে অনলানিল৷ 
ভূমিঃ 1 ৬৫ ৪ 

দক্ষপষ্ঠে রবের্ধিত্বং জয়ার্থং রণমূর্ধানি | চন্রবিশ্বং ততো- 
রাত্রৌ পুরোবামে চ শোভনং ॥ ইতি স্বরোদয়ে হুর্যযচন্তর! 
ভুমি ॥ ৬৬1 

দক্ষপৃষ্ঠন্থিভাঃ ক্ররাঃ সৌম্যাবামাগ্রসংস্থিতাঃ। সংগ্রাষে 
জয়দ] প্রোক্ত। বিশ্রামিশ্রফলপ্রদ1॥ ইতি স্বরোদয়ে গ্রহতৃমিঃ1৬৭। 

ভাসঙ্করোযত্র-সংতিষ্টেৎ ছাদশারেইপসব্যতঃ ৷ সরাশির্দঙ্ষ- 

ৃষ্টস্থঃ সংগ্রামে জয়দোমতঃ ॥ ইতি স্বরোদয়ে রাশিতৃমি: /৬৮। 

হয্যরাশ্তাদিতং সব্যে লগ্নং তৎকালসস্ভবং ৷ পৃষ্ঠদক্ষিণগ' 

কৃত্ব। জয়োংটত্রব ন সংশয়ঃ ॥ ইতি শ্বরোদয়ে লগ্মভৃমিঃ ॥ ৬৯ ॥ 



নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয়ঃ | 

' রাজকানলে চক্রে জ্ঞাত্ব! চন্ত্রদিবাকরৌ । বদনাদ্যঙ্গভেদেন 
কথয়িষ্যামি ভূবলম্। রাহুমুখে স্থিতশ্চনূঃ পৃষ্ঠভাগে জয় প্রদঃ | 

হৃদয়ে দক্ষিণে চৈব শু'ভঃ সম্পূর্ণমগ্ডলঃ | বামাগ্রে গুহান্গাগে তু 
কপালপুচ্ছয়োর্জয়ঃ ৷ ভানুশ্চ সর্ধসর্বাঙ্গে জয়দঃ পৃষ্ঠদক্ষিণে ॥ 

ইতি রাহুকালানলী তৃমিঃ ॥ ৭০। 
অকারাঁদ্যাঃ শ্বরাঃ পঞ্চ নন্দাদিন্তিথিযু ক্রমাৎ । সবামার্গো- 

ঈয়ান্তে চ পঞ্চস্থানেষু সর্বদ] | ততন্তিথ্যাপ্িতোভৃক্তিঃ প্রতোক- 

মৃত্যুনাড়িকাঃ | উদয় পৃষ্ঠদন্স্থা বামাগ্রে মু্রাদায়িকা | মধা- 
ভাগোদয়ে মুত্াঃ সৈম্ায়োরুভয়োরপি ॥ কিঞ্িিৎ স্থায়ী জয়ী 

যুদ্ধে শ্বরভূমিরিয়ং মত! ॥ ইতি স্বরভূমিঃ | ৭১। 
চৈত্রাদিপূর্বতঃ সবো চতুর্দিক্ষু ত্রয়ং ত্রয়ম। ভ্রিকালরুদ্র- 

ভূমোষা জয়দ। পৃষ্ঠদক্ষিণে ॥ ইতি ত্রিকালরদ্রতূমিঃ | ৭২। 
ইতি নরপতিজয়চর্ধ্যাস্বরোদয়ে সমাপ্ত ভূমিঃ। 

সপ্তরেখাকতে চক্রে কৃত্তিকাদি গ্যসেত্বতঃ | ধিষেঃ যন্মিন্ 

স্থিভোরাহধক্ষরাহঃ সউচাতে ॥ ইতি খক্ষরাহুঃ। 

দ্বাদ্শারেইপসৰোন মাসাশ্চৈত্রাদিকান্ স্তসেৎ। যন্্াসসং- 

স্থিতোরাহ্র্মাসরাহুঃ স-উচ্যতে ॥ ইতি মাসরাছুঃ। 

পুর্বোত্তরগতঃ গুর্রে শুক্ে পশ্চিনদক্ষতঃ | পক্ষতৃক্তিপ্রমা- 
ণেন পক্ষরাহুরয়ং স্বতঃ ॥ ইতি পক্ষরাহুঃ | 

ত্রিংশকুগ্ডাপ্থিতে চক্রে কোণে রেখাদ্বয়ান্বিতে । কৃত্বা বিলোম- 

মার্গেণ সংস্থাপ্যং তিধিমণ্ডলং | পূর্ণিমাদ্যগিরেপাতপ্ডিথিরেখাং 

ক্রমেণ চ। তিথিভোগক্রমোধত্র দিনরাছঃ স-উচ্যতে ॥ ইতি 

দিনরাহঃ। 

এন্জর্যাং কৃষ্ণতৃনীয়ায়াং সপ্তম্যাং শুলিনোদিশি। দশম্যাং 
ধনদাশায়াং বায়ব্যাং ভূতবাসরে। শুক্লুপক্ষে চ বারুণ্যাং 

উতুথ্যাং চাপুযুদেতাসৌ । নৈর্খত্যে চ তথাষ্টম্যামেকাদশ্াং যমে 
দিশি । আগ্নেরপ%দপ্তাঞ্ মাসে রাহুঃ ক্লুতোদয়ঃ। খগ্ডগতা। 

ভ্রমঙোষঃ খগণ্ডরাভ্রতোমতত ॥ ইতি থও্ডরাহুঃ | 

ইন্জ্রে বায়ৌ যমে রুদ্রে তোয়াগ্িশশিরাক্ষসে । যামার্দ- 
মুদিতোরাহ্ভ্রমত্বং দিগষ্টকে ॥ ইত্যাদ্বীযামরাভ্ঃ | 

ঈশ।নযমবাতেন্দ্ররক্ষঃসোমাগ্রিবারণে। পুর্বাহ্ছেইপি ভ্রম- 

ত্যেবমপরাহ্ছে যমঃ ক্রমঃ ॥ ইতি দিনমৌহুর্তিকরাহুঃ। 
জলানিসৌমানৈর্ধতো শক্রানিলযমে হরে । পুর্ববার্দে চ ভ্রম- 

ত্যেব্মপরাদ্ধেখপায়ং ক্রমঃ। দিনপঞ্চরশাংশেন মুহূর্ধঃ পরি- 

ক্ষীপ্ঠিতঃ॥ এবং মৌহই্ডিকোরাহুজ্ঞাতব্যঃ শ্বরবেদিভিঃ॥ ইতি 

রাত্িমৌহুত্িকরাহুঃ | 

৬ ৩' 

রবিঃ সোমঃ কুজঃ সৌম্যোগুরুঃ শুক্রঃ শনি স্তমঃ | এদ্দাদী- 
শানপর্যান্তমদ্ধযামভ্রমঃ স্মহঃ। দিনবারোদয়স্থানাত্তার্য্যদিশি 

ক্রমাৎ । জ্ষেয়ঃ স কুলিকোরাছঃ স্থানে যন্ত্র শনৈশ্চরঃ ॥ ইতি 

কুলিকরাতঃ। 

সংমুধী বামসংস্থা চ যস্তেয়ং রাভুমণ্ডলী। পরাজয়োভবেত্তন্ত 

বদোদ্দাতাহবাদিযু। মন্ত দক্ষিণপৃষ্ঠপ্ত1-এষরাহুপরপ্পর1। সহস্র 

শতেনাপি পরসৈন্যং নিহন্ততে । ইতাঈবিধোরাভঃ | 

সপুসপ্শলাকাখো কৃত্তিকাদি স্যান্তেৎ ক্রমাৎ। শুরুপক্ষে 

দ্বিতীয়ায়াং যদ্দিশ্ভাদিতঃ শশী ॥ চক্রে সপ্বশলাকাখো বই- 
ন্াসর্ষগঃ শশী । মাসচন্দ্রোভবেদেযোজ্ঞাতবাঃ স্বরবেদিতিঃ ॥ 

ইতি মাসচন্ত্রঃ| 
পূব্বোত্তরগতঃ শুর কষে পশ্চিমদক্ষিণে। পক্ষতুক্কিপ্রমা- 

ণেন পক্ষচন্ত্র-ইহোচ্যতে ॥ ইতি পক্গচন্ত্রঃ | 

চন্দ্রে সপুশলাকাখ্যে এক্র্যাং মধ্যেইকভং ন্তসেং। ততো 

বামেন বেণায়াং চন্দ্রর্ং যদ্দিশি স্থিতং ॥ ইতি দিনচক্রম | 

দরিনভার্কেইপমব্যেন সপাদঘটিকাদ্বয়ম। প্রতিনাড়ী ভবেদ 

ভুক্তিরেষ তাৎকালিকঃ শশী । ইতি তাৎকালিকচন্ত্রঃ। 

পূর্বাদিবু চতুর্দিক্ষু বারত্রয়প্রদক্ষিণং। আালিখ্য মেষরাশ্ব।দি 
রশিচক্রং বিচিন্তয়েৎ। যাত্রামুদ্ধে বিবাদে চ যস্তেয়ং চন্দ্রমগুলী। 
তন্ত শ্রিয়ং জয়ং কুর্য্যাদ্বামসংমুখগা! সদা ॥ ইতি চন্দ্রমণ্লী ভূমিঃ। 

সপ্তমোধিশ্বর্পেণ প্রত্যক্ষইব দৃশ্বহে। বামাগ্রসংস্থিত, 

শ্ন্দ্রোজয়দস্ত ন সংশয় ॥ ইতি সপ্তবিধচন্ত্রঃ | 

দক্ষিণেন গতোভানুস্তথা হি চেষ্টকালিকঃ। দক্ষপৃষ্টঠপ্ডিতা 

এতে কর্তব্যাঞ্জয়কাজ্ষিভিঃ | কুরধ্যমণ্ডলিকা তৃমিরেষা যামণ- 

ভাষিতা ॥ ইতি হুর্ধ্যমগডলী ভূমিঃ। 
দক্ষিণেন গতোভানুর্জয়দ1 যাম্যপশ্চিমে 1 উত্তরায়ণভাবস্থঃ 

শক্রসৌম্যে জযপ্রদঃ ॥ ইতি অয়নভুমিঃ 1 
সপ্তরেখারতে চক্রে ভানুভং যত্র সংস্থিতং । দক্ষপৃষ্ঠস্তি তা 

এষা কর্তা! জয়কাজ্কিভিঃ ॥ ইতি হুর্যাভূমিঃ | 

পুর্বস্তা মুদয়েছণন্ষী প্রথমে নবমী তিথো। মাহেয়ী চোত্তর- 
স্যান্থ দ্বিতীয়া দশমী তিথৌ। একাদস্থাং ভূতীয়ায়াং কৌমারী 

বহিকোণগা | চত্রর্থীং দ্বাদশীং প্রাপ্য বৈষ্ণবী নৈথতে স্থিতা। 
বারাহী দক্ষিণে ভাগে পঞ্চমীঞ্চ ত্রয়োদশীম্। ষঠীং চতুদ্দশ পৈব- 

মিন্দ্রাণী পশ্চিমে স্থিত ॥ পৌঁমান্তাঞ্চ সপ্ধমযাং বায়বো চণ্ডি- 

কোদয়ঃ। নষ্চন্ত্রপি াষ্ম্যোর্শৃহালক্ীঃ শিবালয়ে ॥ ইত্যুদয়- 

যোগিনী। 



৬ঃ 

যত্রোদয়ে গত1 দেবী ততোবযামার্ধাভৃক্তিক। ৷ ভ্রমস্তী সব্য- 
মার্গেণ তবেত্তৎংকালযোগিনী ॥ ইতি যামার্ধযোগিনী | 

ইন্্ন্ত্রায়িনৈর্খ তাষাম্যতোয়ানিলে হরে। ন্ুর্যযাদিষুচ 
বারেষু পর্যাটেম্বারযোগিনী ॥ ইতি বারযোগিনী। 

_ দিকৃস্থানাং সংমুখী দৃপ্ির্রিদিক্স্থ! বারুণে মতা । কোণ- 

স্থানাঞ্চ কোণে চ তিথিদিশুদয় ক্রমাৎ। জয়দ! পৃষ্ঠদক্ষস্থ। ভয়দ] 

বামসংমুখী | ব্রিবিধং যোগিনীচক্রমিতাকুমাদিযামলে ॥ ইতি 

নরপতিজয়চর্ধ্যায়াং স্বরোদয়ে আদিযামলোক্তা ভ্রিবিধযোগিনী ॥ 

মধাবাহক্রমেণৈব বামং প্রতিপদাদিযু। বর্তমানতিথো 
কালং বর্জয়েদাশ্রয়দ্বয়ে ॥ ইতি তিথিকালঃ। 

ঘট্ত্রিংশদৃগুণিতং কৃত্বা গতাহানি চ যোজয়েখ। অষ্টশেষঃ 

সকালঃ স্যাঞ্খয়দঃ পৃষ্ঠদক্ষিণে ॥ ইতি ষট ত্রিংশৎকালঃ। 

নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয়ঃ। 

শন্তর্কভৌমভীবেধু মধাকালঃ প্রকীর্িতঃ ৷ রাহগুক্রেন্ূ- 
সৌমোধু বর্নীয়ঃ সদ| রণে ॥ ইতি বারকালঃ। 

দক্ষপৃষ্ঠগতোবাযুর্জয়দোভবতি ক্রুবম্। বাষাগ্রেণ ভবেছ্ 
ভঙ্গঃ প্রোক্তঃ সর্বত্র কণ্মাণি ॥ বামুভূমিঃ ॥ 

যুদ্ধকালে যদ! চন্ত্রঃ স্থায়ী জয়তি নিশ্চিতম্। যদ! নুর্ধা- 

প্রবাহস্ত যায়ী বিজয়তে তদ]। পার্থিবে সক্ষতং যুদ্ধং সকির্ভবতি 

বারণে। বিজয়োবকিতত্বেন বায়ৌ ভঙ্গোমৃতিস্ত থে। পূর্ণ- 

নাড়ীগতং পৃষ্টে শুন্তমজং তদগ্রতঃ | শূন্বস্থানেক্ষতঃ শক্রত্তিয়তে 
নাত্র সংশয়ঃ। পুর্বোত্বরদিশোশ্চন্ত্রে ভানৌ পশ্চিমযাম্যয়োঃ | 

স্থিতন্তত্র জয়ী যুদ্ধে স্থায়ী যায়ী ক্রমেণ চ। বামনাডাদয়ে চঙ্ঃ 

কর্তব্যোবামসংমুখঃ। সুর্যারাহ তথা সৃর্ধযপৃষ্ঠদক্ষিণগোজয়ী ॥ ইতি 
নরপতিজয়চর্ধ্যায়াং স্বরোদয়ে শারীরী ভৃমিঃ। 

নরপতিজয়চ্য্যাম্বরোদয়ের অবশিষ্ট অংশে ওষধাদি প্রকরণ গ্রহযাগ প্রত্থৃতি দৃষ্ট হুইতেছে। 
এন্থলে এ এ প্রসঙ্গ এই গণিত ও ফলিত অংশে প্রকটিত কর! যুক্তিসঙ্গত হইল না । দিন ও বিবা- 
হাদি প্রকরণে গ্রহযামল দেওয়াই শ্রেয়ঃ। তৎপাঠে অবগত হইবেন। 

আমার প্রকাশিত ইন্দ্রজালাদিসংগ্রহে প্রদত্ত হইল। 

এবং এই ওষধাদি প্রকরণ 

ইতি শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সংকলিতে প্রকাশিতে চ ফলিতজ্যোতিষে 
নরপতিজয়চর্য্যাম্বরোদয়ঃ সমাপ্তঃ। 



নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয়টাক! | 

মরপতিজয়চর্যযান্বরোদয়ে অংশ, ছত্র, সিংহাসন, 

কৃর্ম ও রাহুকালানলচক্রের টাকা । 
অষ্টাবি: শোর্ধগা ইতি । অয়মর্থঃ অষ্টাবিংশতিরেথ উদ্ধগতা- 

্তি্ধ্যগৃগতাশ্চ যাঃ এখমাপিযামলে গ্রন্থে যছুক্কং তদংশচক্রং 

ভবতি ॥ কৃত্তিকা্দীতি ॥ এবং চক্রে ঈশানকোণরেখামারভ্যাষ্টা- 
বিংশতিসংখ্যায়ামভিঞিৎসহিতানি রুত্তিকাদীনি, ভানি পাদা- 

্ষরক্রমেণৈব লিখেৎ রেখাশ্রেযু অ ইউএওববিবুধেবে 

ককিডকুঘঙছঙকে কোহহি৭ হ হেহোড৮ডিডু 

ডেডে। ৯ মমিমু মে১০ মোটটিটু ১১ টেটোপপি ১২ পুষণচ 

১৩ পেপোববি ১৪ বুবেবোত ১৫ তিত্ততেতো। ১৬ ননিম্ুনে 
১৭ নোযযিযু ১৮ যেযোভভি ১৯ ভূধফঢ ২০ ভেভোজজি ২১ 

জুজেজোষ ০ যিষুষেষো৷ ২২ গগিগুগে ২৩ গোশশিশু ২৪ শেশো- 

দদ্দি ২৫ হুথঝঞ ২৬ দেদোচচি ২৭ চুচেচোল ১ লিলুলেলো৷ ২ 
এবং ক্রমেণাক্ষরাণি নক্ষত্রপাদদ্যোভকানি ন্ান্তেৎ। চক্র- 

ঘাসোযথা। যোগ্রইতি শুভখণংশে নন্গত্রচ়্ভাগে বো 

গ্রহঃ .ক্ররঃ শুভোব! স্থিতঃ তং গ্রহং তত্রৈব নক্ষত্রাংশে বুধঃ 
পণ্ডিতোন্তসেৎ । সর্বং সংমুখং তড্রেখাস্তং বর্ণং বেধয়েং। 

বেধক্রমমুপদর্শয়তি । আদ্যাংশেনেতি আদ্যাংশেন শ্রহাধি- 

ঠিতেন সংমুখেন নক্ষত্রস্ত চতুর্থাংশং বিধ্যতি এবং চতুর্থাং' 
শেনাদ্রিমং দ্বিতীয়েন তৃতীয়ং তৃভীয়েন দ্বিতীয়কমিতি ॥ যন্তয 

নামাক্ষরমিতি । অংশচক্রে গ্রহেণ যন্তা নামাক্ষরং বিদ্ধ 

গ্রহেণ শুভেন পাপেন বা ক্ররবেধকেহনিষ্টং ভবতি শুভৈহীনি- 

ভবতি। হাদৈযৈঃ পাপৈর্বেধঃ মৃত্ারব্র সংশয়োন ॥ ক্রঃরেতি ॥ 
বেধে ক্ররোভয়স্থিতে ক্র,রাভ্যামুভয়তঃ কৃতে মৃত্যু শুভাশুতৈ- 

রুভয়তোবেধে বিদ্বং শুভাভামুভয়তোবেধে ব্যাধিপীড়। বন্ধনঞ্চ 

ভবনীতি বিদ্ধা'শেঘ্বপরেঘ্পি ব্যবহারেষু দোবমাহ। বৈধব্য- 

ঞ্চেতি। বৈধব্যার্দিদোযোবিবাহাদেৌ! ভবতীত্যর্থঃ॥ অধ্বা 
চেতি॥ অধ্বাদয়ঃ স্বনামনক্ষত্রাংশক্র,রবেধে বিনশ্ততি | চন্তেতি॥ 
যদ্যপরগ্রহৈঃ কুজাদিভিশ্চন্দ্রথক্ষাংশকশ্চন্ত্রাধিষি তনক্ষত্রচতুর্ভাগাঃ 
পঞ্চদশ ১৫ দণ্ডাত্সকোবিদষ্ধোভবেৎ তদা গুভকম্মণি সর্বদ। 

তদন্দিনং তদংশকোভাগাবচ্ছিন্নপঞ্চদশদও্া স্বকং বঞ্জ্যং যুদ্ধং পরৈ- 
গ্রহৈরিতি কচিৎপাঠঃ তত্রাংশকস্থায়িত্বে গ্রহয়োহস্তমাত্রে 
তবেদ্যুদ্ধং বহুমাত্রে সমাগমং | বিতন্তিমাত্রে চোদ্ধেগোভেদস্ত 

মিলনে তথেতি । বরাহুনংহিতাদে। বাবস্থা ॥ ইতি অংশকচক্র- 

বিবরণং ॥ 

৯৬ 
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রাজ্ঞাং শুভাশুভসময়নিরূপণার্থমাদে চরবাবস্থাং করোতি। 

আদাবিতি ॥ আদেৌ প্রথমতঃ সুশোভনছত্রত্রয়ং কৃত্বা ছত্র- 
ত্রয়াস্মকং চক্রং সমালিখ্য তত্র ছত্রত্রয়ে প্রতোকং অশ্বিন্ঠাদি- 

নবনক্ষত্রাণি বক্ষ্যমাণনব গাগেষযু লিখেৎ। এবং ব্রিষু সপ্তবিংশতি- 

ভানি লিখিতানি ভবপ্তি প্রথমচ্ছএমশ্রিগ্তাদ্যং দ্বিতীয়ং মঘাদাং 

ভৃতীয়ং মুপাদ্যং চক্রং ক্রমেণ উত্তরে পূর্ববদক্ষিণে ছত্রত্রয়মে - 

পুব্বাচাধ্যাণামিতি ॥ দেশভাগবাবস্থা। প্রতীচীতি ॥ 

প্রতীচী পশ্চিমদিক্ তন্মধ্যে রেখাগ্রাৎ ঈশানান্তং তদ্দিগুপ- 

মহং 

লক্ষিতং দেশপর্যযস্তং হয়াধিপতেরশ্বাধিপন্তাশ্বিন্ঠাদযং ছত্রং ভত্র 

আগ্নেয়ান্তং নরপতিস্তস্য মঘাদিকং ছত্রং ততোনৈর্থ তপধ্যস্তং 
গজাধিপস্য মূলাদাং ছত্রং | অশ্বাধ্যক্ষ ইতি। অশ্বপতিনরপতি- 

গজপতয়ঃ ক্রমেণ বিভক্তদেশাধিপাঃ এষাং শুভাগুভং ছত্র- 

বিধানেন ছত্রোপদিষ্টমার্গেণ জ্ঞাতব্যং এতৎব্রয়াতিরিক্র- 

রাজ্জাং কথং ছত্রনির্ণয় ইত্যাহ। অগ্তেষামিতি ॥ তস্য তৃপস্য 

শুভাশুভফলপ্রদৎ ভবতি। যত্র ছত্রে অস্তেষাং ভূভৃতাং রাজ্ঞাং 

ধঙ্ং নামনঞ্ত্রং ব্যবস্থিতং তথাচ দেবদত্দা নামনক্ষত্রং 

রেবতী মূলাদো ছত্রে বর্ভতে ইতি তস্য ছত্রং শুভাণুশনিরূপণং 
ছত্রসা শুভাশু5ং শ্ুচকত্তে বিভাগমাহ । চামরমিতি ॥ ছত্রেণ 

নবভেদাঃ প্রবীর্ডিতাঃ তে ভু চামরাদয়ঃ তত্রৈব নক্ষত্রন্তাসঃ ॥ 
যত্রেতি। ঘত্র ছত্রে নক্ষত্রগঠ্যা সোরিঃ শনির্বদ্রতে ততস্ত 

ভঙ্গঘপচয়ং বিনির্দিশেৎ। তন্ত্র চামরাদীনাং নবভাগানাং চ ফলং 

প্রত্যেকং অহং বদামি ॥ চামরমিতি | যশ রাজ্ঞঃ শুভ্রে চামবে 

ভাগে শনিব্বর্তীতে তস্ত দেশে বায়োশ্চণতা প্রচণ্ো বামুভব- 

তীত্যর্থঃ। অনাবুষ্টদুর্ভিক্ষং ঘোরমত্যন্তং ভয়ং প্রঞ্জাপীড়া চ 

জায়তে। অত্র সংশয়োন কর্তব্যঃ ॥ কলমস্থ 

কলসস্তে শনৌ রণে সংগ্রামে ভঙ্গ ইত্যার্দি সর্ধং ফলং জায়তে 

ভবতীত্যর্থঃ ॥ বীণাস্থেনেতি । অকপুজেণ বীণাস্ছেন পট্ররাভ্জী 

মহাদেবী বিনগ্ঠতি ইত্যার্দি ফলং ভবতীত্যর্থঃ ॥ যদেতি । যদ! 

সোরিঃ শনিঃ ছত্রে দণ্ডে পতদ্গ্রহে স্কানত্রয়ে রূপত্রয়ে বর্ধতে 

তদ1 তন্য রাজ্ঞশ্্ম্ত ভঙ্গে বিনাশত্তদ্বিনাশোভবঠাতাথঃ ॥ 

আসনস্তেতি । আসনস্থ্বে শনৌ আসনস্ত মাশোভবেৎ কালে 

কীপনক্ষত্ধে শনৌ স্থিতে যুবরাজন্ত মুখ্যরা্কুমারন্ত শয়ো- 
বিনাশঃ রজ্ড,সংস্থে রচ্চ,নক্ষত্রে শনৌ রাজ্দরোবঙ্চনং ভবহাতাথ: | 
তত্রাপবাদমাহ ॥ দোম্যযুক্ধ ইতি । সোন্যাযুক্তঃ শুভ গ্রস্থসুন্তঃ 

অভিচারশ্থঃ অন্যাসময়েন রাশিভোগানন্তরমাশ্রমরাশিগ্তো 

অভীচার উচ্যতে । এবংবিধঃ শনিকক্তফলঃ চানরাদৌ স্থিতোপি 

ইতি । তত্রৈব 



৬৬ 

নিষস্ককলে। ন ভবতি। হিশন্দেইবধারণে বন্রগোপরাবৃত্য 

যদি ভুক্তাংশকাদিকং পুনভূিক্তে তদ! বক্র উচাতে। ক্ররযুক্তঃ। 
পাপগ্রহযুক্তঃ সর্বফলং ক্রুরং নিষন্ধং সকরোতি অত্র তু মিত্রা- 

মিত্রবিচারণ। কর্তবা। শুভগ্রহোষদি মিত্রং তদা তদেবফল- 

মিতি। শর়িতং যদামিত্রং কথিতং ফলে নানত1 ভবতি এবং 

পাপোপি যদি মিত্রং তদ1 নিষিদ্ধফলমপিকং যদ্যমিত্রং শনিস্তদ। 

সমগ্রফলোভবতীত্যুহনীয়মিতি ॥ শনীতি। শন্তাদয়শ্চত্বারো- 

গ্রহাযদ্যশ্শিক্ঠা্দি ছজ্র এককব্রসংস্থিতাহদোত্তরদিকপতেরাজ্ঞো- 

ইন্বপতেশ্ছত্রোভঙ্গাদয়োভবস্তি । ক্রু,রচতুষ্টরমিতি । ক্র,রচতু- 

টয়ং পূর্ববকিতং যদি বুধচন্দ্রাভ্যাং সংযূতং মঘাদি চক্রে তিষ্ঠতি 
তদ। তংপূর্ববছত্রবিনাশায় পূর্বিগধিপস্ত নরপতেশ্ছত্রবিনাশো- 
বুধৈর্ভাষিতং কথিতং ॥ এবমিতি । এবং প্রকারেশ পাপচতুষ্টয়ং 

গুক্রেন্দুসংযুতং মুলাদিছত্রে একদ। ভবতি তদ। দক্ষিণাশাপতে- 

র্'ক্চণএদিক্গতেচ্ছত্রবিনাশোবধৈঃ পণ্ডিতৈর্ভাধিতঃ কথিত ইতি ॥ 
এবমিতি। এবং গ্রকারেণ উক্তগ্রহমমাযোগাৎ পাপচত্তুষ্টয়ং 

যোগক্রমেণান্বেষু রাজ্যেষু যন্ত রাক্ঞোযত্র ছত্রে সম্তঃ পাপচতুষ্টয়- 
যোগন্ত সম্ভাবন| ভবঠি তশ্ত ছত্রম্ত তঙ্গং বিনিদ্দিশেৎ ॥ যথেতি। 

যথা লৌরিছু &িফলস্তথা গুরুঃ গুভফলঃ এতছুক্ঞং তবতি যথ। 
গুরুর্বন্তে ভণ্ত সমৃদ্ধিঃ যত্র তু শনিগুর স্তঃ ত৬্ নাশুভং ফলং 
ভখতি এবং মন্দকুজবুধ! ভৃগুরাহ্থ শুক্ররাহ্ রবিচন্ত্রৌ বলৈঃ সম! 
জ্ঞাতব্যাঃ॥ এতং কথং ফলমুপদর্শয়তি ॥ যথেতি । যথা ক্রুরা- 

ছুটফলদান্তথা মৌম্যাঃ শুভফলাঃ ক্রু,রযুতে| বুধঃ ক্রুরত্বেন 
বাবহর্বব্যঃ। তথা চন্ত্রঃ শুভযুতঃ শুভ ইতি ॥ সৌম্য। ইতি। 

একত্র একন্মিন্ ছত্রে সৌম্যাঃ ক্র,রা! অষ্টৌ৷ সমকালস্তিতান্তস্ত 
রাজ্ঞঃ পরচক্রাগমেন ছত্রভঙ্গোভবেখ ॥ নপতের্যত্র চঞ্রে নৃপনাম- 

ক্ষগঃ রাজনামনক্ষত্রগতোরাহুঃ কেতুর্বা! সংস্থিতস্তন্ত ভূপপ্ত পর- 

চক্রেণ ছত্রতঙ্গোভবেৎ। এবং ছুষ্টনময়ে অকর্তব্যঞ্চোপদিশতি ॥ 
মুগয়ামিতি। রাজা ক্রু,রখেচরৈঃ ক্র,রগ্রহৈঃ শনিরাহুকুজা্ককেতুভি- 

স্ত্রন্থৈযৃগন্নাদিকথিওকর্মমসর্বং ত্যর্গেৎ ন কুর্ধ্যাৎথ॥। এবং 

শান্তিমুপদশরতি ॥ এবমিতি । এবং ছত্রদোষং জ্ঞাত্বা যামলে 

তগ্র যছুক্তং তদ্গ্রহশাস্তিকং যোরাজ1 করোতি তস্য নপতেগ্রহ- 

শান্তিকেন শান্তিরকল্যাণানাং নিবৃত্তিঃ ॥ ইতি নরহরিমিশ্র- 

বিরচিতত্বরোদয়ুটী কায়াং ছত্রত্রয়চক্রবিবরণম্। ্ 
সিংহাসনে ইতি ॥ ইত্েবং সিংহাসনত্রয়াম্মকং চক্তং বক্ষ্যামি 

যেন চক্রেণ জ্ঞাতমাত্রেণ রাজ্যনিপয়ঃ ক্রিয়তে ॥ সপ্তবিংশতি- 

নক্ষত্রৈরিতি ॥ সপ্তবিংশতিনক্ষব্রৈঃ একৈকং প্রত্যেকং নবাত্মকং 

নরপতিজয়চর্ধ্যাস্থরোদয়টীক! | 

সিংহাসনচত্রং তবতি অশ্ষিন্তাদ্যং ক্ঘামূলাদ্যঞ কৃতঃ পঞ্চ” 

নাড়ীবিভেদত£ ॥ অশ্শিন্তাদ্যমিতি ৷ তত্রোত্তরে ভাগে অঙ্ব- 

পঙেরশ্রিল্তাদ্যং পূর্বতোনরপতের্মঘাদাং স্থিতং দক্ষিণে ভাগে 

গজপতেমূলাদাং এবং সিংহাসনত্রয়ং জ্ঞাতব্যং ৷ ইতরেছিতি ॥ 
ইতরেষু রাজোধু চ নৃপনামনক্ষত্রাৎ সিংহাসনং বদেৎ। যত্র যর 
ভাগে শনিস্থিতস্তত্র তত্র সর্বমিদং শুতাশুভময়ং ফলং ভবতি ॥ 

নাড়িকাপঞ্চভেদেন একৈকন্ত ভবেৎ পঞ্চনাড়ীক্রমেণাধার 

আঙসনং পট্টং সিংহাসনমিতি পঞ্চভেদাৎ প্রতিসিংহাসনং বদেৎ॥ 

আধারাদিফলমিতি ॥ একৈকন্ত সর্বমাধারাদিফলং বদামি তৎ 
ফলং সৌট্যৈঃ ক্র,রৈগ্রহৈর্বেধবশাৎ শুভাণুভং জ্েয়ং॥ বৃপ 
ইতি ॥ নৃপোরাজ। যদ্যাধারে নাড়ীনক্ষত্রে পঠট্রেইভিযিক্তস্তদ] 
পরাধীনগতঃ পরায়ত্তঃ সন্ রাজ্যং কুরুতে | অত্র সংশয়মোন ॥ 
আসনস্থেনেতি। আসনস্থেন ক্ষেণাতিযিক্তোনৃপোনীতিযুক্- 

ইত্যাদি ফলবান, ভবতি॥ পট্রখক্ষইতি। আসনে সিংহ।সনে 
যদ1 পষ্টনক্ষত্রে রাজাভিষেচিতস্তদা! পুর্বাদ্যং স্থিতে তুল্যং 
যথা স্যাৎ এবং মহীং পৃথ্থীং চিরং পালয়েৎ রক্ষতি। নিংহ- 

রূপীতি। সিংহনক্ষত্রে আসনস্থিতোরা। সিংহরূপঃ সিংহরূপ- 
পরাক্রমবান, সংগ্রামপ্রিয়োমন্ত্রিণামসাধ্যশ্চ সদ] শ্তাৎ। সিংহা- 

মনগতইতি & সিংহাসননামভাগগতে নক্ষত্রেংভিবিক্তোরাজ! 
তেজস্বীত্যাদি বিশিষ্যজ্ঞানবিষয়ো বততীত্যর্থঃ | সিংহাসনোপ- 

বেশনমাহ ॥ তৎকালেতি। তৎ্কালেন্দুগতে খক্ষে তৎকালং 

তশ্মিন, সময়ে স্থলক্রমেণ চন্্রান্বিতক্র,রে যানি বেধোনাড়ী 

তদগতে শ্বভাবস্থে বক্তাতিচারাদিদোষরহিতে গশুভে শুভগ্রহ- 

লগ্নে লগ্রযুতে নৃপোরাঙ্া আসনে সিংহাসনে সংস্থাপ্য ॥ 

ঈদৃশইতি । ঈদৃশে এবং ভূতে মহাযোগে যোরাগ1 সিংহাসনে 
উপবিষ্টঃ সশক্রবাতং উচ্ছিদ্য বিনাশযুক্তং করোতি। ক্রুরেবেধে 

শুভাশুভনক্ষত্রে চেদাদি স্থখাসনে সিংহাসনে উপবিষ্টন্তদা তন্ত 

রাজ্ঞোবন্ধনাদি ফলং জায়তে ॥ আধারনক্ষত্রইতি ॥ যদি সৌরি- 
রাধারনক্ষত্রগ্নোইভিষেকসময়ে ভবতি তদ। সময়াস্তরে তাগতঃ 

শনিরনাবুষ্টিং জনয়তি । ছুর্ভিক্ষাদিফলঞ্চ জায়তে ৷ আসনস্থ 

ইতি ॥ যদ! সৌরিরাসনস্থঃ অভিষেকসময়ে তদ! যুদ্ধে ভঙ্গ 

প্রদোরাজ্ঞোভবতি । অথবা ব্যাধিফলং জায়তে। তথা চাসন- 

নক্ষত্রস্থে শনাবভিষেকোযুদ্ধভঙগঞ্চ ন কর্তব্যমিতি ॥ পউখক্ষইতি। 

যদ সৌরিরভিষেকসময়ে পষ্টনক্ষব্রস্থিতোভবতি তদ। পষ্টরাজ্জী- 

প্রভৃতিবিনাশোভবতি ॥ সিংহইতি । হুর্যযজঃ শনির্যদা দিংহে 

সিংহামনে বা নক্ষত্রেস্থিতঃ যদি শক্রসমোনৃপতিত্তদ। মৃত্যু 



নরপতিজয়চর্য্যান্বরোদয়টীকা | 

ভরবতি। অত্র ৎন সন্দেহ ইতি তথাচ তাদৃঙ্নক্ষত্রে অতিষিক্তো- 
ন কর্তব্যঃ প্ররুতেম্তাদৃক্সময়ে যুদ্ধাদি ন বর্তব্যং শাস্তিকঞ্চ 

কর্তব্যমিতি ॥ শন্র্কইতি। যদা এতে শন্যাদয়শ্চন্ত্রেণ সংযুতা 
মিলিত! যন্তাসনগতান্তদা তন্ত ভঙ্গকরাঃ | ক্ররযুক্ত ইত্যাদি 
বিশেষেণবান্ যন্তাসনে চন্দ্রযোগে তন্ত কালরূপী বিনাশক 

ইত্যর্থঃ ॥ এবম্িতি । এবং যত্র ষত্র স্থিতঃ শনির্নিষিদ্ধফলন্তদ] 

তত্রাসনাদিস্থিতোগুকূঃ শুভং ফলং বাচ্যং বিপুলমিতি সমৃদ্ধং 

করোতি ॥ ইতি সিংহাঁসনচক্রবিবরণং ॥ ূ 
চক্রম্ভাসোধথা শ্বদেশরক্ষণপরদেশাভিতবসময়ং কৃর্শচক্র- 

কথনেনোপদর্শয়ন্লাহ ॥ কৃর্ধচক্রমিতি । আদিযামলে যৎকৃর্শা 

গ্রমাণং কথিতং তণ্ত চোপরি সপ্তত্বীপবন্তীয়ং মহী স্থিতা ॥ 
কুর্মাকারমিতি । কুশ্মাকারং চক্রং লিখে পর্বাবয়বন্থৃনরং 

সর্ধশরীরশোভিতং মণ্ডলং বিধায় তত্র পূর্বভাঁগে মুখং পশ্চিম 
মগ্ুলে পশ্চিমদিগুপলক্ষিতমণ্ডলে পুচ্ছং কুর্য্যাৎ॥ পূর্বাপর: 

মিতি। পূর্বপশ্চিমগামিনং মুখাঁৎ পুচ্ছং যাবৎ তারান্রয়েগ 
বেধং লিখেৎ উত্তরদক্ষিণং উত্তরভাগাদ্দক্ষিণভাগং যাঁবছুভর- 
ভাগলক্ষিতে কুক্ষিদ্বয়ে বেধং ত্রিরেখমেব ঈশানং রাক্ষমং 

ঈশানকোণাদারভ্য রাক্ষসকোণং যাবৎ পাদয়োরাগ্নেরকোণা- 
ছায়ব্যকোণং যাবৎ পাদয়োস্িরেখমেব সর্বত্রবেধং লিখেৎ 
নাভীতি। নাভো শীর্ষে চতুষ্পাদেষু কুক্ষিপুচ্ছে চ নাভিণীর্ষাণি 
নবাক্রমেণ এষু প্রত্যেকং স্থিতে তারাত্রয়ে কৃত্তিকাদৌ নক্ষত্র- 

রয়ে অস্থিন্ স্থিতং সৌরিং শনৈশ্চরং যন্ত্েন চিস্তয়েৎ। অতিবৃষ্ট- 
রিতি। শনেরবস্থিতৌ নক্ষত্রকথিতব্যদেশে বুষ্ট্যাদয়োদোষাশ্চ 
সপ্ত সম্ভবতি হিকারঃ পূরণে ॥ কৃত্তিকেতি। কৃত্তিকা রোহিণী 
সৌমামৃগণীর্ষং এতৎ ত্রয়ং কৃর্ধন্ত নাভিগতং অত্রস্থেশনৌ সাকেতা 
অযোধ্যাদয়ঃ কথিতদেশামধাদেশস্তশ্ত নাশোভবতি। অন্তর্ধেদি- 
গঙ্গাযমুনয়োরস্তরালদেশস্তশ্ত নাশোভবতি । অন্তর্ধেদির্ণঙ্গা- 
যমুনয়োরস্তরালদেশঃ | রৌদ্রমিতি | রোদ্রমাপ্রণনক্ষত্রং পুনর্বন্থঃ 
পুযাএতরক্ষত্রত্রয়ং কৃর্মন্ত শিরসি মন্তকে স্থিতং তত্রশ্থে শনৌ 
গৌড়াদিকথিতদেশোন ভ্ভাৎ। অশ্েযাইতি। কৃত্মন্ত আগ্নেয়- 
দিগবস্থিতপাদে অশ্লেষ! মঘা পূর্বন্তখী চেতি নক্ষতরত্রয়ং তত্রন্থে 
শনৌ অঙ্গবঙ্গাদিকথিতদেশোনশ্াতি ৷ উত্তরেতি ৷ উত্তরাফন্তরী 
হস্তা চিত্রা কৃর্ণন্ত দক্ষিণকুক্ষিমাশ্রিতাঃ। অত্রস্থে শনৌ দছ 
রাদিকিস্বিস্ধাত্তাদেশাদক্ষিণদেশোনশ্ঠতি ॥ স্বাতীতি । স্বাতী 
বিশাখা অনুরাধা এতবনক্ষত্রত্রয়ং কৃম্মত দক্ষিণপাদে নৈখতিদিগ. 
বন্থিতং তত্রস্থে শনৌ নাসিক্যাদি সোচংযাবস্তোদেশ! নশস্তি । 

৬৭ 

জ্োষ্ঠেতি। জোষ্ঠা মূলা পূর্্বাষাঢা কর্স্ত পুচ্ছে স্থিতা অন্রস্থে 
শনৌ পারাবতইত্যাদিজলস্থা ইত্তাস্তাদেশাস্ত্রীরাজ্য্ পুচ্ছ- 
পীঁড়নাদর্থাৎ শনিপীড়নাৎ বিনশ্তান্তি ॥ উত্তরাদীতি ॥ উত্তরাষাঁঢ়- 
শ্রবণাধনিষ্ঠা ইতি ত্রীণি নক্ষত্রাণি কৃর্মস্ত বায়ব্যগোচরে পাদে 
অবস্থিতানি তত্রশ্থে শনৌ গুজ্জরাড়াদিমেরশূঙ্গাস্তাদেশা অন্য 
চ বে দেশাঃ কোণস্থিতাস্তে সর্ব নশ্তিন্তি॥ শতভিষার্দীতি । শত- 

ভিষ৷ পূর্ববভাদ্রপদ-উত্তরভাদ্রপদে চ নক্ষত্রাণাং ত্রয়ং কৃত 
উত্তরকুক্ষিমাশ্রিতং । এতৎ ব্রিনক্ষত্রস্থ্বে শনৌ নেপালাদিহিমা- 

লয়পর্যাস্তাদেশাযে চোত্বরাশয়ান্তে সর্ধে নশ্রান্তি॥ রেবতীতি। 

রেবত্যশ্থিনী ভরণীতি নক্ষত্রাণি শ্রীণি ঈশানগোচরে ঈশানস্থে 
পাদে স্থিতামি তত্রস্ত্ে শনৌ গঙ্গাদ্বারাদিগজকর্ণপ্ধাস্তাঃ সর্বে 
দেশা ঈশানগোচরা ঈশানস্থা অগ্ঠেপি নশ্ঠত্তি॥ মৌরিরিতি| 
যত্র কুশ্চক্রে এবং প্রকারেণ স্বদেশগঃ শ্বদেশগতত্বেন পীড়া- 

করঃ শনিরবস্থিতত্তত্র যত্ন রক্ষয়েৎ। প্রযত্বতোরক্ষাং কুর্য্যাৎ। 

পরদেশস্থিতে শক্রদেশাবস্থিতে শনৌ তদদোশন্ত রাজ্জা সহ পৃথী- 
পতের্বিগ্রহং কুর্ধ্যাৎ ৷ যত্রস্থইতি। ঘত্রস্থঃ শনিস্তত্র পীড়রেৎ 
তত্র পীড়াং করোভীত্যর্থঃ। বেধস্থানে যত্র বেধং করোতি 

তরক্ষত্রদেশং শনিঃ পীড়য়তি | দেশনামক্ষগঃ যন্ত দেশহ্য শত- 
পদচক্রে কথিতনামনক্ষব্রগোভবতি তঙ্গদা তন্ত ভবতীত্যত্র 
নসংশয়ঃ। ইতি পৃর্থীকৃর্মচক্র বিবরণং ॥ 

পৃরথীকৃম্্ ইতি। কৃৃত্তিকাদিত্রয়মারস্ভিকঃ পৃর্থীকৃম্মঃ সমা- 
খ্যাতঃ কথিতদেশাদি কুশ্মচতুষ্টযং শ্বন্বখক্ষার্দি বক্ষে আরি- 
পদেন নগরকৃল্মগৃহকৃর্মক্ষেত্রকৃর্শীঃ সংগৃহীতা ইতি নামনক্ষত্র- 
শতপদচক্রে সর্বেষামনুসন্ধেয়ং ॥ পূর্ববদিতি | পূর্বববৎ পূর্থী- 

কৃর্মববচ্চক্রৎ দেশনামক্ষপূর্বকং দেশনামনক্ষত্রাদি নক্ষত্রপ্রয়ং 

মধ্যে আলিখ্য মুখাদৌ সব্যমার্গেণ নক্ষত্রাণি লিখেৎ॥ এবং 

দেশকুর্মস্ত ভবেদিতি। যত্র সৌরিঃ শনিত্ততত্তম্মাৎ স্থানাৎ কষ 

শ্্তযঃ অয়মর্থঃ দেশে শন্তধিঠিতদেশনক্ষত্রং য্দিশি পৃর্বাভিমুখ- 

চক্রেইন্তি তন্দিশি চ পীড়া! চিন্তনীয়। 1 ইতি দেশকৃম্মঃ ৷ নগরকৃম্ 

ইতি । নগরে পুরে নগরং নগরনামভবং খক্ষং নক্ষত্রং আদ 

মধ্যে কৃত্বা ত্রিভিঃ ক্রমেণ লিখেৎ। সৌরিস্থানে শন্যধিটিতনক্ষত্র- 

স্থানে বেধস্থানে যদি নগরস্ত শনিন। বিজ্ঞাতয়োস্তঘৈব পূর্ববৰ- 

দেব পুষ্টফলং ভবেৎ ॥ ইতি নগরকৃষ্মচক্রং। ক্ষেত্রথক্ষাদীনি। 

ক্ষেত্রজে কৃর্মে চিন্তনীয়ক্ষেত্রথক্ষাদি ক্ষেত্রনামনক্ষত্রমাদি কতা 

ুম্ং বথাস্থিতং কুর্যযাৎ ৷ তত্র সৌরিস্থানে শন্যধিঠিতনক্ষত্রদিশি 
নাশোজায়তে। ভয়ঞ্চ তত্র মহত্তয়ং ভবতীতি ॥ ইতি ক্ষেত্রু-, 



৬৮ 

কর্ণচক্রং ॥ গৃহকুর্দমমিতি । গুহকৃর্শং সমালিখ্য গৃহনামর্্ষ- 

পর্ব্বকং কৃত্বা গৃনামনক্ষত্রং যত্র তাদৃশং শুভাণুভং বীক্ষ্যাব- 

লোকনীয়ং কীদৃশং গৃহদ্বারমুখলিখিতং গৃহন্বারমুখং স্থিতং যত 

তাদশং তত্র মধ্যন্দিগবস্থ'নেষু নক্ষত্রগত্যা শনাবস্থিতা। ফলমুপ- 

দর্শয়তি। গৃহমধাগত ইতি সৌরিগৃহিমধ্গতঃ শোকসন্তা- 

পয়োঃ কারকঃ কর্ত! দ্বারে স্থিতোবিক্বপ্রদোবজপা তক ভ্রেয়ং। 

পাবকে আগ্নেয়দিক্পাদেস্থিতঃ বন্ধিদাহকোহগ্সিদাহকৃৎ। যাম্যে 

দক্ষিণপাদেস্থিতোমৃত্যুদঃ। রাক্ষসে নৈর্ধতভাগস্থনক্ষত্রং 

শনীরাক্ষসাস্তয়ং করোতি বারুণে পশ্চিমভাগে পুচ্ছে গুভদঃ 

বায়বাপাদে শূষ্প্রদঃ গৃহে কিঞ্চন্লাবতিষ্ঠতীত্যর্ঘঃ । সৌম্যভাগ- 
কুক্ষাবর্থলাতপ্রদঃ । শঙ্করে ঈশানকোণপাদে সর্বসিদ্ধিদঃ ॥ 
সৌরির্বলাহকোবলবান্ হুষ্টঃ শ্ব্বলোনিধিদ্ধন্কানে গুত এব।॥ 

সমমিতি। দমকালমেকদ! কৃত্মপঞ্চপঞ্চকে পৃর্থীকৃর্ণা।দৌ তানুজঃ 
যানি যত্র দেশে পীড়য়েৎ তত্র স্থানে মহাবিদ্রং জায়তে অত্র ন 
সংশয়ঃ অয়মর্থঃ যোদেশঃ পৃর্থীকৃম্শনিস্থিত্যা নিষিদ্ধফলদঃ 
তদ্দেশকুর্থে তদ্দেশীয়নগরকৃর্ম্ে তন্নগরীয় ক্ষেত্রে কুর্শে চ শত্যব- 
স্থিতে তশ্য নাশ এনং ভবতি | ছৃষ্টস্থানমিতি। শনিন। যক্ষত্র- 

মধিঠিতং ভবতি বিদ্ধং বা তত্র বর্থতে তদুষ্টস্থানং তত্র তন্রক্ষত্র 

গত্যা চন্দ্রে গতে যামলে ত্রহ্মবামলে যছুক্তং তত গ্রহে শাস্তিকং 

কর্তব্যং ॥ কুম্মচক্রমিতি। আদিযামলে তৎকৃশ্মচক্রং মহাচক্রং 

চক্রাণাং মধ্যে দুখাযং কথিতং ভেন চক্রেণ ত্রিকালবিষয়জ্ঞানং 

পাণিস্থং দ্রব্মিতি পাণিস্থং ড্রব্যমিব জায়তে ইতি ॥. ইতি 

আনরহরিনিশ্রধিরঠিত নরপতিজয়চধ্যাশ্বরোদয়টীকায়াং পৃথ্যাদি- 
কগ্মপঞ্চচক্রাণি সমাপ্তানি ॥ ০ ॥ 

অথেতি । অথশব আনন্তধ্যে অতঃ কুম্মচক্রকথনাস্তরং রাহু- 

কালানলী যাত্রা! ব্রদ্দবামলে শুভেমু কাধ্যোষু স্তাৎ তু পুনঃ সঙ্গরে 
সংগ্রামে ন সমর্থ: ইতার্থঃ ॥ তশ্তেতি। তম্ত রাহোঃ প্রভাবং রণ- 

কম্মণ্যহং প্রবক্ষ্যে বখগ়্ামি শশিভাস্করৌ যন্ত ছায়। প্রভা ব- 
মাচ্ছাদযতে ছনৌ ক্রিয়তে । কেচিদিতি। রাহ্গ্রহোর কারণং ন 

কম্তাপি কাধ্যছেত্ুরিতি কেচিন্মংর্াবদস্তি যতন্তন্ত বর্ষে দিনে 

লগ্নে চাধিপত্যং প্রদ্ুত্বং নদৃশ্বত ইতি। যে চগ্রহা! বর্ষে মাসে 

দিনে আধিপত্যে অধিকারোরাহোরাক্সোহধিকারিণা জ্ঞেয়। 

জ্ঞ/তব্া অতএব রাহ্ধাজাভিধীয়ত ইতি ॥ বেদাগমেতি । ত্গ 

রাহোম্মাহায্মাং স্বরীপং ন জ্ঞাত্বা স্বল্লবিদ্যোইক্সবিদ্যাইপমিথ্যা- 

মতত্বং জল্লপতি বদতি যোরাছঃ থেচরোরাহুগ্রছোবেদে আগমে 
পুরাণে চ বিখ্যাতঃ গ্রসিদ্ধঃ ॥ ছুষ্টইতি | সরাহুঃ কথমকারণং ন 

নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয়টাকা | 

কারণমকারণং কল্তাপি ন হেতুঃ কথং স্যাৎ কীদৃশঃ সত্যাঃ প্রত্য- 
যদঃ তাৎকালিকফলনিশ্চয়ক্কতঃ যোজাতকাদিযু বিজেষু হৃষ্টো- 

ইনিষ্ফলদোজনকোমন্যতে স্বীক্রিয়তে ॥ ভ্রমশ্চেতি। সরাহুজে 

যোনাত্র সংশয়ঃ কর্তব্য; কীদৃশঃ রক্তদংঘ্রয়া রোব্রোভয়ানকঃ 
কিং কুর্বন্ মহীতলে পৃথ্যাং কালরূপেশ যমরূপেণ সংহারেণ 
রাশিচক্রে গ্রহাস্তরগনির্বরিপরীতগতা। মেষমীন্বকুস্তাদিক্তমেণ 
ভ্রমন্ ॥ গ্রহাইতি যস্ত গ্রাসভয়াদ্গ্রহাঃ স্্যাদয়ঃ স্থষ্টিমার্গেণ মেষ- 
বুষাদিক্রমেণ ভ্রমস্তি তন্ত মুখপুচ্ছক্রমেণ নামান্তহং বক্ষ্যে ॥ রাছ্- 
রিতযাদি বিধুত্বদ ইতাস্তানি দশনামানি রাহোজ্জাতব্যানি 
সিংহিকান্নতঃ সৈংহিকেয়ঃ 1 পুচ্ছ ইতি ॥ পুচ্ছঃ কেতুরিত্যার্দি | 
গ্রহভেদইতাস্তানি দ্বাদশনামানি পুচ্ছস্থকেতৃগ্রহস্ত ইতি খক্ষা- 
ধার ইতি খক্ষং নক্ষত্রং আধারোইধিকরণং তদগতসময়সর্প- 
রূপেণ সর্পাকারেখ সংস্থিতোইবন্থিতঃ | তন্ত রাহোঃ রাহৃকাল।- 
নলাখাং রাহুকালানলনামকং চকত্রং প্রবক্ষ্যামি খক্ষাধারগতঃ ॥ 
চক্রলিখনমাহ। শলাকাসপ্তকমিতি | শলাকাসপ্তকং তির্যযগুর্ঘ- 
ক্রমেণ সপ্তরেখং চক্রং বিধায় উদ্ধস্থিতরেখায়ামীশাদা বীশদি- 
গ্রেখান্থপক্রমাতিত্লিক্ষত্রসহিতং সর্বং কৃত্তিকািমষ্াবিংশতি- 
নক্ষত্রং ক্রমান্দক্ষিণক্রমেণ প্রতিলেবমালেখাং লেখনীয়ং॥ 
যতেতি। যত্র খক্ষে নক্ষত্রেরাহুস্থিতস্তননক্ষত্রং রাহোমুধিং বিনি- 
দিশেৎ। তন্ত পুচ্ছং ব্যবস্থিতং কুত্র মুখাৎ মুখখক্ষাৎ পঞ্চদশে 
পঞ্চদশসংখাবতি নক্ষত্রে ইতি । একোত্তরশতমিতি । তত্র 
পুচ্ছে খ্যাতাঃ প্রসিদ্ধাঃ একোত্বরশতং কেতবো্জায়স্তে 
কীদৃশাঃ সহম্রার্কসমত্তিষ। সহস্সসংখ্যহ্থ্্যসমতেজসা জগ্াপ্য 
স্থিতাঃ। রাহুতৃক্তানীতি ॥ ভ্রয়োদশখক্ষাণি জীবপক্ষঃ তথা চ 
প্রতি পৃর্বাধাড়ে রাছোরবস্থানাদ্বিপরীতভোগক্রমাছুত্বরা- 

ষাঢ়াভিজিদাদামৃগশ্ররঃপর্যন্তং ত্রয়োদশখক্ষাণি ভূক্তানি জীব- 
পক্ষঃ ভোগ্যানি মূলাদিপুনর্ধস্থপর্যযস্তানি ত্রয়োদশখক্ষাণি মৃত- 
পক্ষঃ প্রকীঙিতঃ মুখপুচ্ছয়োর্বহির্ভাবাৎ ভ্রয়োদশদ্ঘয়ব্যবস্থ্য়া 
চতুরঙ্গতা ম্তাদতঃ কথমগ্রে দ্বিধাঙ্গরাুব্যবস্থা ইত্যাশস্ক্যাহ। 
মৃতপক্ষ ইতি । তন্ত রাহোমুখিং মৃতপক্ষে অর্থাৎ সংলগ্রং জ্ঞেয়ং 
গুদপুচ্ছং জীবাঙ্গমধ্যং জীবপক্ষসংলগ্রং জ্ঞেয়ং এবং প্রকারেণ 
্বরপারগৈরঙগদয়োরাহুজ্ঞাতব্যঃ | জীবপক্ষ ইতি ॥ ক্ষপানাথে 

চন্দ্রে জীবপক্ষে তৎপক্ষত্রয়োদশনক্ষত্রে স্থিতে রবৌ মৃতপক্ষে 
ত্রয়োদশনক্ষত্রস্থিতে তন্মিন কালে সময়ে যাত্রা শুভাগশুভফ ল- 
প্রদা । তু পুনর্বিপরীতত্বাৎ । তথাচ জীবপক্ষে চন্ত্রাদিত্যাবিতি ॥ 
চন্ত্রাদিত্যো জীবপক্ষে যুক্ত মদ1 যাত্রাকালে গন্তঃ ক্ষেমং 
কুশলং জয়শ্চ লাভশ্চ ভবতীতি সংশয়োনান্মিরিশ্চয়এবেত্যর্থঃ ॥ 
মুতপক্ষইতি। মৃতপক্ষে ভোগাত্র্যংশনক্ষত্রাবচ্ছিন্নসময়ে চন্তর- 
ভাসঙ্করৌ যদ! স্থিতো তদা গন্তন্থানির্ডয়ং ভঙ্গোমৃক্লার্যাত্রাফলংমন্তং 
স্বীকৃতং ॥ জীবপক্ষইতি । জীবপক্ষস্থিতে চন্ত্রে যতকার্যযং ক্রিয়তে- 
তদ! অমুতোপমং অমৃতসমং স্তাৎ মৃতপক্ষে কৃতং কার্ধযং মৃত- 
নিষিদ্ধকলং স্থাত্ততশ্ন্দ্রবলাবলংজ্ঞাত্বা ব্যবহর্তবামিতি ॥ ইতি 
প্রীনরহরিমিশ্রবিরচিতনরপতিজয়চধ্যান্বরোদয়টাকয়োং ্বিধাঙ্গ- 
রাহছুচক্রবিবরণম্ ॥ 



চন্দ্]ন্নীলন। 
ওঁ নমঃ শ্রীহরধ্যায়ঃ | 

নমস্কৃত্য গণাধীশং বিশ্বরূপং ভ্রিলোচনম্।: 

ন্ধবিষণ, তথ গুভ্রাং শববরূপাং সরম্বতীম্॥ 
ক্বরসংখ্যাগণাঃ সর্ব অনিলং স্র্য্যচন্্রকৌ। 
পৃথিব্যাং পঞ্চভূতানি শ্মরন্ মহিষমর্দিনীম্ ॥ 
সপ্তান্ধি পীঠদেবাংশ্চ চতুঃযষ্টঞ্চ যোগিনীম্। 

নমস্কৃত্য ময়! সর্বং দর্শনাদভবভাষিতম্ ॥ 
জামলং রন্গরুদ্রন্ত বিষ্ণোর্জামলমেব চ। 

উমায়। জামলং জ্ঞানং পঞ্চমং বৃষজামলম্ ॥ 

, আদিছুড়ামণেঃ সারং গ্বয়ং জিনেন্্রভাষিতম্। 

.. তচ্চ দৃষ্টং ময় ভঞানাদিন্দুভেদমনেকধা ॥ 
. সারাৎসারতরং জ্ঞানং ক্ষীরে সর্পির্ধথা স্থিতম্। 

সমুদ্রন্ত ঘথ। রত্বং পুষ্পমধ্যে যথা মধু। 
পাষাণান্িঃপ্মতং সর্বং হিরণ্যাদি যথাক্রমম্1 
অন্তীতানাগতঞ্চেব বর্তমানং গুভাশুভম্ ॥ 

লাভে। হানির্জয়ে। যুদ্ধে অপমৃত্যুধনাগমঃ | 
মনোমধ্যে চ যা চিত্ত মুষ্টিভেদমনেকধ] ॥ 

লুকিঞ্চ ভ্রব্যশৃস্তঞ্চ গ্রামনাম চ তন্করম্ । 
নিশাভোগং তথা জয়ং সংখ্যা চ দিনমেব চ ॥ 
কোটভঙ্গঞ দুর্ভিক্ষ, প্রাবৃষি জলদাগমম্। 
ছত্রভঙ্গং নরেন্ত্রাণাং রাষ্ট্রতঙগন্ত লক্ষণম্ ॥ 
বাপীকৃুপজলোদেশমুদ্যানং নবমন্দিরম্। 
দ্বিশতং যষ্টিসময়মর্থকাগস্ত নির্ণয়ম্॥ 
গজাদিসর্ধমন্থেযু বাগিজাং ক্রয়বিক্রয়ম্। 
পরোক্ষে মন্ত্রভৃতানাং পত্রলেখ্যঞ্চ মুদ্রিতম্ ॥ 
পরধীরমতে যত্র জীবমৃত্যুমুপেক্ষয়া | 
বৃপন্ত সব্ধিযুক্তত্ত উড্ডং নষ্টঞ্চ'জাতকম্ ॥ 

: জ্ঞাতব্যং ভূমিভাগন্ধ সফলং নিক্ষলং তথ! । 
মুতেইপি গম্যতে ধত্র মোক্ষন্বর্নরকাণি ঢ ॥. 

-অন্তচ অিষু লোকেযু বর্ততে সর্বদা! নরৈঃ। 
্ উদ্ধৃতঞ্চ ময়. জানং জাতব্যং চরাচরম্ ॥ 

ইতি টত্ট্রোন্বীলনে প্রথমগ্রকরণং সমাগম. 

- গণপতি, বিশ্বারূপ ব্রিলোচন ব্রদ্মা, বিয়ুঃ ও শ্বেতবণা 
শবরূপা সরম্বতীকে নমক্ষ।র করিয়া সবুরলোক স্থিত অসপ্ত্য 
দেবগণ অনিল সুর্য, চত্দ্র, ভৃতলম্ফিত পঞ্চভুত, ইহছীদি- 
গকে স্মরণ পূর্বক, মহ্্িমর্দিনী সগ্ুচত্বারিং*ং গীঠদেবতা 
চতুঃযর্টি যোখিনী, ইস্থাদিগিকে নমস্কার করিয়া আমি সদা- 
শিবোক্ত ব্রদ্মজামল, কর্রজামল, বিষ্লুজামল।. উমা- 

মল, বযজামল, আদিচুড়ামণিসার, জিনেক্দ্রভাবিত- 
জামল, এই সমুদায় গ্রন্থ দেখিয়া ও মর অবগত হইয়া 
এই চন্দ্রোন্ীলন সংগ্রহ করিয়াছি। যেমন দুর্ধী হইতে 
সঘ্বত সংগ্রহীত হয়, যেমন সমুদ্র হইতে রত্ব সংগৃহীত হয় 
যেমন প্ুক্প হুইতে মধু সঞ্চিত হয়, যেমন শিলারাশি 
হইতে হিরণ্য সংগৃহীত হয়, তাহার ন্যায় উক্ত সমুদয় 
গ্রন্থাধ্যয়ন জনিত জ্ঞানরাশি হইতে আমি এই পরম 
সারাৎসার জ্ঞান সঙ্কলন পূর্বক প্রকাশ করিতেছি । ১ 

ইহা! দ্বারা ভূত জুবিষ্যৎ বর্তমান বিষয়ক শুভাশুভ, 

লাভ, ক্ষতি, সংগ্রামে জয় পরাজয়, অপমৃত্যু, ধনাগম, 
মানসিকচিন্তাঃ মুর্িভেদচিন্ত।, লুকি (নষ্ট) দ্রব্যচিন্তা' 

গ্রামনাষ, তক্করঃ নিশাভোগ, দিবস, সংখ্যা, কোটভঙ্গ, 
দুর্ভিক্ষ, বর্ষাকালীন বটি, রাজাদিগের রাজ্যভঙ্গ, ছত্র- 

ভঙ্গ, বাপীকুপ প্রভৃতিতে জলোখিতি, উদ্যান, মন্দির 

২৬০ প্রকার অর্থকাণ্ড নিরূপণ, অশ্ব, গজ প্রভৃতি- 
বিষয়ক বাণিজ্য, লাধারণ ক্রেয়বিক্রয় পরোক্ষমন্ত্রজ্ঞান, 
পরোক্ষ ভুতজ্ঞান, মুদ্রিতজ্ঞান, পত্রলেখ্যজ্ঞান, ৯ 
তুজ্ঞান, ভূপতিদিগের সন্ধিভঙ্গ, নউকোঠী উদ্ধার, উর্বর 
তুমিজ্ঞান,  নিশ্কালতুমিজ্ঞান, . মৃত্যুর পর স্গঃ নরক, 
ব৷ মুক্তি কোন্ পদ লাভ হইবে, এবং. এই ব্রিলোকের 
মধ্যে মানবদিগের যে কোন অপরিজ্ঞাত বা ভবিষ্যত্বিষয় 
জাত হইবার ইচ্ছা হয়, তংসমুদ্ায় , ইহাতে সিডি 
প্রকাশিত হুইয়াছে। ২. | 



চক্দ্রোন্বীলন : 

দ্বিতীয়প্রকরণমূ। 
অত উর প্রবক্ষ্যাি বর্ণবর্গং যথাবিধি | 
একৈকম্ক যথাভেদং কথয়ামি ন সংশয়ঃ ॥ 

উত্তরঞ্াধরকেব উত্তরোত্তরাধরাধরম্। 
গ্বরাণাঞ্চ অয়ং ভেদে বর্ণানাঞ্চ তথৈব চ ॥ 

ংযুক্তং প্রথমং পক্ষমসংযুক্তং দ্বিতীয়কম্। 

বিহিতস্ত তৃতীয়ং শ্তাৎ অবিহিতং চতুর্থকম্ ॥ 
পঞ্চমঞ্চাভিঘাতঞ্চ ষষ্ঠমালিঙ্গিতং তথা । 

ধূমিতং সগ্ধমং জয়ং দগ্ধং চৈবাপি চাষ্টমম্ ॥ 

জীবশ্চ ধাতুমূলশ্চ পুকুযন্ত্রীনপুংসকম্। 
মৃতকং ব্যাধিসংগ্রস্তং জীবস্তপ্চ স্থখাঁবহম্ ॥ 

বর্তমানং তথা যোনিশ্চিপিটান্ধককুজকম্। 

বধিরো বাক্যহীনশ্চ খরীট। বক্রকোণকাঃ ॥ 
বেধহীনাস্তথা চ্ছদ্রা কোমলাশ্চাতিনিষ্ঠ,রাঃ। 

স্থগন্ধ! উগ্রগন্ধীশ্চ অখাদ্যখাদ্যমেব চ ॥ 

স্বদেশানি বিদেশীনি উষ্ণং সলিলশীতলম্ । 
স্বর্গ মর্ত্যঞ্চ পাতালং দেবনৃপক্ষিরাক্ষসাঃ ॥ 

সংবৎসরং মাসপক্ষং তিথিনক্ষ্রমেব চ। 

বারঞ্চ প্রহরাদীশ্চ বচন্তক্ষরভেদতঃ ॥ 
ইতি ভেদেন জ্ঞাতব্য স্বরবর্ণাদিচাক্ষরম্ | 

ইতি দ্বিভীয়প্রকরণমক্ষরোকাহছরণংৎ সমাগুম.। 
অতঃপর যথাবিধানে বর্ণ ও বর্গের গ্রভেদ বলিতেছি। 

এক এক বর্ণের যেরূপ সংজ্ঞাভেদ, নির্দি আছে। তাহ 

কথিত হুইতেছে। 
স্বর ও বর্ণ চারি ভাগে বিভক্ত,_- উত্তরঃ অপর, 

উত্তরোত্তর, অধরাধর । 

প্রথম সংযুক্ত, দ্বিতীয় অসংযুক্ত, তৃতীয় বিছিত, 
চতুর্থ অবিহ্িত, পঞ্চম অভিঘাঁত, হষ্ঠ আলিঙ্গিত, সপ্তম 
অভিধুমিভ, অষ্টম দর্ধী। 

জীববর্ণ, ধাতুবর্ণ, মুলবর্ণ, পুঁকববর্ণ, স্ত্ীবর্ণ, নপুংসক- 
বর্ণ, মৃতবর্ণ, ব্যাখিতবর্ণ, জীবিতবর্ণ, শুভবর্ণ, স্ুখবর্ণ, বর্ত- 

মানবর্ণ, যোমিবর্ণ, চিপিটবর্ণঃ অন্ধাবর্ণ, কুক্জাবর্ণ, বিবর্ণ, 
মুকবর্ণ, খল্লিটবর্ণচ' বক্রকোণবর্ণ, বেধহীনবর্ণ, ছিদ্রবর্ণ, 
কোমলবর্ণঃ অতিনিষুরবগঃ ু্নন্ধবণ' উগ্রগন্ধাবর্ণ? খাদ্য- 

বণ, খাদ্যবণণ ম্বদেশবর্ণঃ বিদেশবণ? উ্ণবর্ণ শীভল- 

বর্ণ সলিলবর্ণ, বর্ণ । র্ত্যবর্ণ? পাঁভালবর্থ, দনেববণ 

মনুণ্যবর্ণ, পক্ষিবর্ণ, রাক্ষসবণ/ সংবৎসরবণ+ মাসবর্ণ» 
পক্ষবর্ণ, তিখিবর্ণ, নক্ষত্রবর্ণ, বারবর্ণ, প্রহরবর্ণ* 
বর্ণঅনুমারে এই সকল সংজ্ঞ! নির্দিষ হুইয়াছে। এই 
সংজ্ঞাভেদ দ্বার| অক্ষর সমুদয় পৃথক্ পৃথক অবঠাত হওয়া 

যাইবেক। 

ভৃতীয়প্রকরণম্। 
প্রথমন্ত তৃতীয়স্ত উত্তরাক্ষরসংজ্ঞকম্। 
অধরং দ্বিচতুর্থপ্চ পঞ্চমোভয়সংজ্ঞকঃ ॥ 

তন্মধ্যে যে তুবিষমাঃ উত্তরোত্তরসংজকাঃ | 
অধরস্ত ইদং ভেদম্ অধরাধরমিষ্যতে ॥ 

স্বরাশ্চ দ্বাদশ প্রোক্তা একাস্তরত্বরোত্তরাঃ | 

তশ্ত মধ্যস্থিতান্ত্রয়ে। জাতব্যা উত্তরোত্তরাঃ | 

উত্তরস্ত চ যচ্ছিষ্টা অধরাস্তে প্রকীর্তিত1ঃ। 

বর্গসংজা। ভবেদষ্টৌ বিষমঞ্ধোত্বরং গুভম্ ॥ 
উত্তরোস্তরবর্ণস্ত প্রথমে৷ বর্গপঞ্চমঃ | 

চতুর্থে ত্বধরো বর্গ হ্বৌ বর্গাবধরাধরৌ ॥ 
ব্ঞ্ীন বর্ণের মধ্যে প্রথম ও তৃভীর অক্ষর উত্তর বণ 

বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়া থাকে। 

যথা ক চজ টড ত্দ পব যল শস। এই 

চৌদ্দটা অক্ষর উত্তরবর্ণ। দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ অধর- 
বর্ণ বলিয়া! নির্দিষ্ট হুইয়! থাকে । থা. খঘ ছবঝা ঠঢ 
থধ ফভ রব যহ, এই চৌন্দটী অক্ষর অধরবর্ণ। পঞ্চম-: 

বর্ণ উভয়সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট হয়। বথা,ঙও ঞে ণ নম. 

ম। এই পাঁচটী উত্তরাধরবণ/। 

ইছার মধ্যে উত্তরসংজ্ভিত বণ কয়েকটী যথাক্রমে 
উত্তর ও উত্তরোত্তর নামে উল্লিখিত হয় এবং অধরবর্ণ 
কয়েকটীও যথাক্রমে অধর ও অধরাধর নামে উ্পখিত 

হুইয়৷ থাকে। 
যথা! ক চট ত প ষ শ, এই সাতটী 

অক্ষর উত্তরবর্ণ। গা জ ড দ ব ল স, এই 
সাতটী অক্ষর উত্তরোততরবর্ণ। খ ছু ঠথ কর যঃ. 
এই-সাতটি অক্ষর অধরবর্ণ। ঘঝঢধ ত বহু, এই 
সাভটী অক্ষর জধরাধরবর্ণ । 
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চন্দ্রোন্শীলন। 

দ্বাদশ ঘর অঅ! ইঈউউ এ $ও ও অং অঃ ইহাদের 

মধ্যে এক" একটী অন্তর, বর্ণকে উত্তর ত্বর কছে। যথা, 

আই এও অং ইহার মধ্যন্থিত তিনটী বর্ণকে উত্তযো- 

রি 

তর বর্ণ কছে। যথা) ইউ এধে সকলম্বর উত্তর সংজ্ঞায় 

নির্দিষ্ট হুইয়াছে তাহার অবশিষ্ট স্বরকে অধরস্বর কছে। |. 

যথা, আ ঈ উএ ও অঃ অধবর্গের মধ্যে বিষম ও 
উত্তর বর্ণ শুভ্দায়ক। 

পঞ্চবর্গের মধ্যে প্রথম বর্ণ উত্তরোত্তর, চতুর্থ বর্ণ 
অধর ও দ্বিতীয় বর্ণ অধরাধর নামে বিখ্যাত হয়। 

অন্যচ্চ সংগ্রবক্ষ্যামি পঞ্চবর্গীস্তরাক্ষরাণ,॥ 

যেন বিজ্ঞান মাত্রেণ ব্রৈলোকাং দৃশ্ঠতে ন্কূটম্। 
অএকচটতপযশাঃ।আশ্রখছঠথদরযাঃ। ইও 

গজডদ বলসাঃ। ঈওঁঘঝঢ ভবহাঃ। উউ অং অঃ 

ও ঞ ণনমাঃ। 

অন্য পঞ্চ বর্গের অন্তর্গভ অক্ষর সমুদয় ব্যক্ত করি- 

তেছে। ইহা পরিজ্ঞাত হইলে ত্রিলোকের সমুদয় বস্তু 
ও বিষয় স্পউরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অ এক চ 

ট তপ য শ, এই নয়টী অক্ষর প্রথম বর্গ। আএ খছ 
ঠথফ র ষফ) এই নয়টী অক্ষর ছিতীয়বর্গ। ইওগজ 

ড দ বল স, এই নয়টী অক্ষর তৃতীয় বর্গ।ঈ ও ঘঝ 
ঢভ বহু এইনয়টা অক্ষর চতুর্থ বর্গ। উ উ অং অঃ 
ও ঞ ণ ন ম, এই নয়টী বর্গ পঞ্চম বর্গ। 

প্রথমং তৃতীয়ং বর্গস্য সংযুক্তং পক্ষমেব চ। 
দ্বিচতুর্থ ম সংযুক্তং ক্রমেণ বিহিতং ভবেৎ ॥ 
পুর্ব্বোত্তর যদ। বর্গ জ্ঞাতব্যাবিহিততং পরম্। 

পঞ্চমামত্র দৃশ্তান্তে তত্রাভিধাতং ন সংশয়ঃ ॥ 

বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ মিলিত হুইলে তাহাকে 
সংযুক্ত পক্ষ বলা যায়। গথা কগ চজ টড তদ 
পব বল শস।. বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ ক্রমান্বয়ে 
খিলিত হইলে তাহাকে অসংযুক্ত পক্ষ বলা বায় "'। যদি 
ক্রমান্বয়ে * চুইটী বর্ণ বিম্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 

* ক্রমাবয়ে কেহ কেহ কখ চছ টঠ তথ পফ যর শস ইত্যাদি 
রূপে কিয় থাকেন।. 1 যথা খধ ছঝ ইত্যাদি । 
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বিছিত পক্ষ বল! হইয়া থাকে। যথা অএ কব কুট কত 
কপ কধপ্তশ। আঁ খছখঠ খথ খফ খর খব। ইও গজ 
গড গদ গব গল গস। ঈ ঘঝ খঢ ঘধ ঘভ ঘব ঘহু। 
উউ অং অঃ ও ঞণন ম। 

যে স্থানে কোন বর্ণ স্ব বর্ণের পুর্ব্ব ও উত্তর বর্ণের 

সহিত মিলিত হুইবে সেই স্থানে তাহাকে অবিছ্িত পক্ষ 

বলা যায়। যথা কখগ চছজ টঠড তথদ পফব যরল 
শষস। 

্-্বমাপর।চতুস্বন্ত যস্য বর্ণস্য দৃশ্যতে | 
আলিঙ্গিতং বিজানীয়াৎ দীর্ঘাভিধূমিতং তথা ॥ 

যে স্থলে পঞ্চম বর্ণ দূ হইবে, তাহার নাম অভিধাত 
পক্ষ, সন্দেহ নাই। যথাওঞণনম। যেস্থলে হস্ব 

মাত্রা চারিটী দু হইবে, তাহার নাম আলিঙ্গিত পক্ষ। 
যথা অ ই এ ও ॥ যেস্থলে দীর্ঘ মাত্রা চারিটী থাকিবে 
তাহার নাম অভিধুমিত পক্ষ । যথা আ ঈ এ ও। 

পঞ্চমো বাথ বর্স্ব অন্ত্যঞ্চেব স্বরদ্বয়ম্। 
আরূঢ়। ধত্র দৃশ্যন্তে দগ্ধাস্তত্র ন সংশয়ঃ ॥ 

যে স্থলে পঞ্চম মাত্রা ( উ) ষষ্ঠ মাত্রা (উ) এবং অন্ত 

স্বরদ্ধয় ( অং অঃ) লক্ষিবিষউ থাকিবে, তাহীকে দরদী পক্ষ 
বল! যায়। যথা উ উ অং অঃ। 

ক চট] দি চতুঙৃন্থ যশহ| জীববর্ণকাঃ। 
তপাদ্যাষ্টো রষা ধাতুমূলং শেষে বিনিদ্দিশেৎ ॥ 

ক চট প্রভৃতি বর্ণ চতুষ্টয়ের এবং য শ হু ইহার! জীব- 

বর্ণ। থাক খগঘ,চছজবঝ,টঠডঢ,যশহ, এই 

পঞ্চদশ বর্ণ জীববর্ণ। ত এবং প বর্গের আটটা বর্ণ 
ও রয ইহারা ধাহবর্ণ। যথা তথ দধঃ পফবভ,রষ 

ইহারা ধাতুবর্ণ। অবশ্শিউ বর্ণ সমুদায় মুলবর্ণ। 
প্রথমা্ি ত্রয়ং মাত্রা সপ্তমং নবমাস্তিকম্ । 

এতে জীবৃদ্বরাজেয়! অক্ষরৈঃ সহসংযুতাঃ ॥ 
স্বরবর্ণের অ আই এই প্রথম তিনটা, সপ্তমস্বর এ, 

নবমস্বর ও এবং অন্ত্যস্বর অঃ ইহারা জীব স্বর অর্থাৎ 

প্শ্নীক্ষরের জীববর্গে সংযুক্ত থাকিলে জীববাচক হইয়া! 
থাকে। 
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্রশ্নবর্ণের হল ও স্বর বর্ণের দ্বারা প্রশ্দেব্যাদির 
মেরূপে বর্ণ নির্ণয় হইর1 থাকে । তা! উক্ত হষ্টতেছে। 

অ বর্ম হইলে শ্বেতবর্ণ, ক বর্গ অর্থাৎ কখগঘও 

হইলে রক্ত বর্ণ, চ বর্গ অর্থাৎ চছ জ ঝ ঞ হইলে 
পীতবর্ণ, ট বর্গ অর্থাৎ উঠ ডটঢণ হইলে হরিতবণ, 
ত বর্গ অর্থাৎ ত থ দধ ন হুইলেরুষ্ণবর্ণ প বর্গ অর্থাৎ 

পফ ব তম হইলে ধুত্রবর্ণ,ষ বর্গ অর্থাৎয রলব 

কর্ধ রবর্ণ, শ বর্গ অর্থাৎ শ স হইলে কুষ্ণবর্ণ। 

. অ আ হইলে শ্বেভবর্ণ, ই ঈ হইলে পীতবর্ণ” উ উ 

ধুত্রবর্ণ এ এ হইলে রক্তবর্ণ হয়, ও ও হইলে 
হইলে কর্ধরবর্ণ হয়। একাদশস্বর অং হইলে কুষ্ণবর্ণ, 
ঘাদশম্বর অর্থাৎ অঃ হইলে শ্বেতবর্ণ হয়। 

অবর্গং বর্তলং প্রোকং দীর্ঘধেব কবর্গকং। 

চ বর্গস্ত ব্রিকোণং স্যাৎ খণ্ড টবর্গকং ॥ 

জগ্াাকারং তবর্গন্ত নাগন্থগ্ুং পবর্গকং | 

যবর্গস্ত চতুক্ষোণং বহুকোণং শবর্গকং ॥ 

বর্তলং দীর্ঘ হ্বঞ্চ চতুরঅং ন্থুশোভনম্। 

স্বরবর্গের ও হুলবর্গের দ্বারা যে রূপে প্রশ্ন দ্রব্যের 

আকার নির্ণয় হয়, তাহ নিম্বে লিখিত হইতেছে । 
অ বর্গ দৃূষ হইলে গোলাকার । ক বর্গ অর্থাৎ ক খ 

গা ঘ ও হইলে দীর্ধাকার। চ বর্গ অর্থাৎ চছজ ঝ এ 

হইলে ত্রিকোণ, ট বর্ণ অর্থাৎ ট ঠ ড ঢ ণ হুইলেখণ্ড 

বোধ হইবে । ত বর্গ অর্থাং ত থ দ ধ ন হুইলে চক্রা- 

কার। পবর্গ অর্থাৎ প ফ ব ভমহইলে কুগুল্যা- 

কার। য বর্গঅর্থাং যর ল ব হইলেচারি কোন 

বস্ত বোধ হইবে । শী বর্গ অর্থাৎ শষ জহ হইলে বন্ধ 
কোণ অর্থাৎ প্রশ্নবস্ত বন্থছকোণ হুইবে। 

অকবর্গোধগজাতঃ হঠাৎ জরাযুজং চ ট বর্গজং। 
ত পবর্গকং স্থিতং স্বেদমুস্তিজং যশবর্গযোঃ ॥ 

ব্রিভিস্ত্িভিঃ স্ব্টরজ্ঞেয়। অগ্ডজাশ্চ জরাযুজাঃ। 

স্বেদা উদ্ভিদ শ্চৈব শ্বরাশ্চৈবং প্রকীর্তিতাঃ 
অ বর্গও কবর্গ হইলে অণ্ডজ অর্থাৎ (ভিম্ব হইতে 

. যাঙ্থারা জন্মে) বথা, মৎস্থা”.পক্ষী, সর্প ইত্যাদি বোধ 
হইবে চবর্গ ও টবর্গহুইলে জরার়ুজ অর্থাৎ (গর্ভা- 

টন্দ্রোন্দমীলন | 

শয়জাত ) যথা, মল্গুব্য, গো, ইত্যাদি বোধ ছইবে। 

তবর্গ ও পবর্গ হুইলে ম্বেদজ অর্থাৎ (হর্ম, উদ্ম, 
আদ্র, ক্লেদ ইত্যাদি জাতজন্ত ) যথা! মশকাদি প্রাশ্মে স্থির 
হুইবে। যবর্গ ও শবর্গ হইলে উত্ভিজ অর্থাৎ বক্ষ, 
লতা, গুলু, বল্লি তৃণ। যাছারা তুঁমিভেদ করিয়া উ়ে। 
এই সকল বোধ হুইবে। 

তিনট তিনটী স্বরের দ্বারা অর্থাৎ অ আ. ই ইছাতে 
অণ্জ; ঈ উ উ ইহাতে জরায়ুজ এ এ ও ইহাতে ম্বেদ্জ 
এবং ও অং অঃ ইন্াতে উাত্তজ জ্ঞান হইবে। 

দেব সংজ্ঞোধ্বর্গস্যাৎ দৈত্যাশ্চৈব কবর্গকে । 

চ বর্গো। নাগ বিজ্ঞেয়ো। গন্ধর্ব্চ ট বর্গকং ॥ 
মুনিসংন্ ্তবর্গংনণাৎ শবর্গে। মান্যোভবেত। 

ঘবরস্ত পিশাচানাং রাক্ষলানাং শবর্গকঃ ॥ 
উ উ অঞ্চ ত্রয়ে। মাত্র ধাতুবর্ণান্থ মিশ্রিতাঃ । 

অন্যে চ স্বরাঃ ঈ এ ও কিঞ্ম্মুলান্তে পরিকীর্ভিতাঃ ৷ 

উ উড অং এই তিনটা স্বরবর্ণ ধাতুবাচক ইহারা ধাতু- 
বাঁচক প্রশ্নাক্ষরের সহিত সংযোগ থাকিলে ধাতু বুঝাইবে। 

অন্য স্বরবর্ণ অর্থাৎ ঈ এ ও ইছ্ারা মুলবাচক এই 

তিনটী বর্ণ মুলবাচক প্রশ্নাক্ষরের নহিত সংযুক্ত হইলে 
প্রশ্থে মুল বুঝাইবে। 

কখগখচছজবঝটঠভঢযশহঅ আই এও 
অঃ এতে জীব ক্ষর]। 
তথদধপফবভরযষউ উ অং এতে বর্ণ ধাত্বক্ষরাঃ ৷ 

ঈওউওঙঞণনমাব লসামূলাক্ষরাঃ ॥ 

উপরোক্ত স্বর ও হুল বর্ণ কখগধ, চছজবঝ,ট 

ঠ ভটঢ,য, শ, হ, অ আই এও অঃ ইহারা জীব বণ। 

তথদধপফবভরষউ উ অং ইহারা ধাতুবর্। ঈ 
এও ঙওঞণনম বল সইহারা মূল বর্ণ। 

ই্বমাত্রা! ভবেৎ পুমান দীর্ঘশ্চৈব স্তিয়ঃ ম্মুতাঃ। 

দগ্ধাশ্চ পুং নপুংসকং অয়োভেদা উদাহতাঃ ॥ 

অ ই এ ও এই হু-স্বস্বর চারিটী পুরূফ স্বর, আ ঈ এও 
এই দীর্ঘন্বর, চারিটা ভ্ত্রীস্বর উ উ অং অঃ ইছারা ক্লীবস্বর। 
প্রশ্মের অক্ষরের ন্বরদূফে লিঙ্গাদি ভেদ করিতে ছুইবে। 
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বন্ধ্যান্রুরাশ্চ ব্যাধিস্থা মৃতাশ্চৈবাহননাসিকাঃ। 

জীবস্তে। বিষমাঁজেয়াঃ সংযুক্তা্চ স্ুখাবহাঃ ॥ 

বন্ধাযাক্ষর অর্থাৎ এ ও ও, ইহার! পীড়িত বা 
গীড়া দ্যোতক বর্ণ । অনুনাসিক বর্ণ অর্থাৎ ও ঞ ণ ন ম, 
ইছারা মৃত বা মৃত্যুবঞ্জক বর্ণ। বিষম বর্ণ অর্থাৎ কগচজ 
ট ড প্রস্ভৃতি বর্ণ জীবিত অর্থাৎ জীবন হুচক বর্ণ । সংযুক্ত 
বর্ণ সমুদয় সুখদায়ক। 

অবর্গে তু ভবেচ্ছে তং বক্তংটৰ ক বর্গকে। 
চ বর্গে গীতরক্তং স্তাৎ হরিতঞ্চ ট বর্গকে ॥ 
ত বর্গঃ কৃষণবর্ণ; স্তাঁৎ প বর্গো ধুর এব চ॥ 
কর, রম্চ য বর্গ; স্তাৎ বর্ণঃ কৃষ্ণঃ শ বর্গকঃ | 

অবর্গঅর্থাৎ অআইঈউডউখধ্১৯৯এএঁও 
ও অং অঃ এই যোলটী বর্ণ দ্বারা শ্বেত বর্ণ প্রকাশ হইবে । 
ক খ গ ও, এই পাঁচটা বর্ণঘ্বারা রক্ত বর্ণ জ্ঞান হুইবে। 
চছজঝ এ, এই পাঁচটী অক্ষর দ্বারা রক্তপীত জানা 
যাইবে। ট ঠ ড ঢণ, এই পাঁচটী বর্ণ দ্বারা হরিং বর্ণ বোধ 

হইবে । তথদধন, এই পাঁচটীবর্ণ ককষ্চবর্ণ দ্যোতক। 
পফ ব ভ ম এই পাঁচটী ব্ণধুতআ্ বর্ণ প্রকাশক। 
যর লব এই চারিটী বর্ণ কর্ধ,র বা মিশ্রবর্ণ ব্ঙীক। শষ 
সহ ক্ষ এই পাচটী অক্ষর কৃষ্জ বর্ণ দ্যোতক হইয়া থাকে 

অ আ৷ শ্বেতং স্থিতং রূপং ই ঈ পীতং ন সংশয়ঃ | 

উউচধুত্রবর্ণং স্যাৎ এ এ রক্তং ন সংশয়ঃ ॥ 
কর্কারস্ত ভবেদোও কুষ্ণ একাদশ: স্বরঃ | 

অঃ ইত্যেতৎ পুনঃ শ্বেতম্ এতেবৈ দ্বাদশ স্বরাঃ 

যদিও অবর্গ . খ্বেত বর্ণ ব্ঞকঃ তথাপি অ আ এই 

ঢুই বর্ণ দ্বার সম্পুর্ণ শ্বেত বর্ণ জানা যাইবে । এই রূপ ই ঈ 

দ্বারা কিঞ্চিং গীতবর্ণ। উ উ দ্বারা কিঞ্িৎ ধুঅবর্ণ, এ 
“এ ত্বারা কিঞ্চিং রক বর্ণ ও ' দ্বারা কর্ব,র বর্ণ, অং 
এই অক্ষর দ্বারা কঙ বর্ণ, অঃ এই অক্ষর দ্বারা শেঁত 

বর্ণ অবগত হওয়া যাইবে । 

অ বর্গো দেব সংজ্ঞঃ ম্তাৎ দৈত্যশ্চৈব ক বর্গকে । 

চ বর্গে নাগে! বিজ্ঞেয়ে! গন্ধর্বশ্চ ট বর্গকে ॥ 

সুনিসংভত্তবর্গে স্কাৎ প বর্গ মান্ুষো ভবেৎ। 
ঘ বর্গস্ত পিশাচানাং রাক্ষসানাং শ বর্গক। ॥ 

অবর্গ দ্বারা দেবতা, কবর্গ দ্বারা দৈত্য, চবর্ ঘ্বার। নাগ 
টবর্গ দ্বারা গন্ধ, তবর্গ দ্বারা মুনি তপস্বী, পবর্ণ দ্বারা 
মনুষ্য, ষবর্গ দ্বারা পিশাচ এবং সবর্গ বারা রাক্ষস প্রতীত 
হুয়া থাকে । 

চিপিটাক্ষর সংজ্েয়! অষ্টবর্গ চতুর্থকাঃ | 
ই ও অংঅঃফ ভবহা অন্ধকাশ্ঠ পরিকীর্তিতাঃ | 
তথ! কুজাশ্চ বিজ্ঞেয়! বর্গান্ত'ঃ পঞ্চমাক্ষরাঃ। 

অইবর্গের চতুর্থ অক্ষর অর্থাৎ ঈঘঝঢধভ বহু, 
এই আটটা অক্ষরকে চিপিটাক্ষর বলা যায়। ই ও অং অঃ 
ফ ব ভ ম, এই ছয়টী বর্ণ অন্ধ । ও এ ণ নম, এই পাঁচটী 
বর্ণ কু শব্দে কীর্তিত হইয়া থাকে । 

বধিরান্ সংগ্রবক্ষামি এত শষ সহস্থ্িতাঃ। 
বরগন্ত কার্ধ্যহীনানাং দ্বিস্বরাশ্তুরক্ষরাঃ। 

এ এঁ শষ সহ, এই কএকটী বর্ণকে বধির বলা যাঁয় । 
আ ঘঝ ঢধ ভব হু, এই কএকটী বর্ণকে বাক্য হীন বলা 
যায়। 

ই ঈথফধভা জয়] উদ্ভিদশ্চ বিশেষতঃ |. 
প্রথমাশ্চ স্বরাদ্বেচটেঅআকখগ সংযুতাঃ ॥ 

খন্বীটাস্তে তু বিজয়! অক্ষরাঃ স্বরভেদিতাঃ ॥ 

ই ঈ থফধ ভ, এই কএকটী বর্ণ উত্ভিদ। অআএই 
দুইটী স্বরবর্ণ যদি ক খ গ, এই অক্ষরে সংযুক্ত হয় অথবা 
কোন অক্ষরে সংযুক্ত না থাকে তাক হইলে তাহাকে খন্বীট 
বলা যায়। 

বক্রকোণাক্ষরা যেচচছটঠাডঢ ণপচামৃকাঃ। 

সামান্ত স্বাদশী মাত্রা স্বরবর্ণেন লক্ষয়েৎ ॥ 

চছটঠডঢণপৰ এই কএকটীবর্ণকে বক্র কোণ 
বলা যার। যে বর্ণে দ্বাদশী মাত্র! (&) সংযুক্ত হইবে, . 
তাহাকে মুক বলিয়]! থাকে । 

বষ্টং তু স্বরবর্ণ্ত বর্গ দ্থি চতুর্থকম্। 

পফবভআঙ জ্েয়াশ্ছিদ্রবর্ণ| গ্রবীর্তিতাঃ॥ 

ষষ্ঠ স্যর অর্থাৎ উ বর্গের হট চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ ঘ ঝা 
এবং পক বড় আঈ;ইছাদিগকে ছিদ্র বর্ণ বলা যায়। 



উ উত দভ যবহা! নির্বেমনটঙ্ষরম্। 
অং অঃ যশবর্গা জেয়াঃ কোমলাঃ কুস্থমোপমাঃ 

উউ তদ ভববহ, এই আটটী বর্ণকে নির্ধিধ বা 

যন বসত তু বর্গ মাআাতিব ন তেদিতাঁঃ ] 
'তন্ত তগ্ত ভবেৎ পক্ষং নাত্র কার্ধ্যা বিচারণ|। 

যেঘে বর্গের মাত্রা পন্ধি বার! রূপান্তর ধারণ করে 

নির্বেদ বল যায়। অং অংয রলবশযষসহ ক্ষ এই | নাই তাহাদের পক্ষই প্রধল হইবে, তাহার সঙ্গে দাই।' 

কএকটী বর্ণ কু্ুম সদৃশ কোমল । 
উ উ চ তছদ্বাশ্চৈবনিষ্ঠ রা বক্রসন্তবাঃ। 
উত্তরাশ্ঠ স্ুগন্ধাশ্চোগ্র গন্ধান্চাধরাধরাঃ ॥ 

উ উ চ ত ছদ এই ছয়টীবর্ণ নিষ্ঠুর ও বক্রতার কারণ 
ক চট ত পয শএই কএকটী উত্তর বর্ণ সুগন্ধ বর্ণ বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়া! থাকে । ঘঝ ঢধ ভব হু এই কএকটী 
অধরাধর বর্ণকে উগ্রগন্ধ বলা ঝয়। 

উত্তরধ্াক্ষরং খাদ্যমথাদ্যমধরাধরম্ । 
সংযুক্তং শ্যাৎ শ্বদেশস্ত বিদেশমসংযুক্তকম্ ॥ 

উত্তর বর্ণকে খাদ্য ও অধরাধর বর্ণকে অখাদ্য বলা 

যার। সংযুক্ত বর্ণ স্বদেশ ও অসংযুক্ত বর্ণ বিদেশ বলিয়। 
নির্দিষ্ট হইয়া! থাকে । 

বিছিতং তু ভবেদ্গ্রামমবিহিতং গ্রামবাহাবম্। 
রশযসাঃ শীতল! জ্রেয়াশ্চত্বারঃ স্বরসংযুতাঃ 1 

বিছ্বিত 'বর্ণকে গ্রাম ও অবিহ্িত বর্ণকে গ্রামবাহা 

বলা যায়। রশ ষ স, এই চারিটী বর্ণে যদি স্বর 
সংযুক্ত থাকে তাহা হইলেই ভাহাকে শীতল বর্ণ বলা যায়। 

চট বর্ণস্থিতাঃ সলিল] এ ও ও ও স্বর সংযৃতাঃ। 
উদ্কস্ত ত প বর্স্ত পঞ্চমং ষষ্টকং স্বরমূ। 
উভয়োরস্তিমং চৈব ত্রিবিধা স্বর সম্ভবাঃ ॥ 

চছজবঝঞ টঠভ চণ, এই কএটীবর্ণের যদি এ 

এ ও ও, এই চারিটা স্বরের অন্যতম স্বর সংযুক্ত থাকে, 
ভা হইলে তাহাকে সলিল বর্ণ বলাযায়। তখদধন, 

প ফ বড ম, এই কএকটী বর্ণেষদি উ উ খ, এই তিনটা 
স্বরের মধ্যে কৌন একটী স্বর সংযুক্ত থাকে তাহা হইলে 

তাহাকে উষ্ণ বর্ণ বল! যায়। 
এ &ঁ ও ও স্থিতাঁঃ স্বর্গে জ ই উউ অধোগতাঃ। 
শেষাত্ু মত্যলোকস্থাঃ ত্রিধামাত্রা সমন্লিতাঃ ॥ 

এ-এ ও ও» এই চারিটা স্বর ব্বর্গবানী। অই উড, 
এই চারিটা স্বর পাতালক্ট্রাী। অবশিষ্ট লমদায় স্যর 

মত্য লোক স্থিত। 

অকবর্গে ভবেদ্দেবঃ চট বর্গে তু মাহষঃ। 
ত প বর্ণেস্থিতঃ পক্ষী নারকা! যশ বর্গকাঃ ॥ : | 

অবর্গে ওকবর্গে দেবতা, চবর্শে ও টবর্গে যাতুষ, তবর্গে 
ও পবর্গে পক্ষী যবর্গে ও শবর্গে নরকন্থ লক্ষিত হয়। 

অধরাধরে ভবেদ্ বর্ষ ত্বধরমর্ণস উচাতে । . 
উত্তরে চ ভবেৎ পক্ষং দিনানি চোত্তরোত্তরে | 

ঘঝঢধ ভ বহু, এই কএকটী অধরাধর বর্গে বৎসর 
প্রতীত হয়। খ ছ ঠ থ ফর স, এই কএকটী অধর বর্ণে- 
মাস বুঝায় । ক চট ত পয শঃ এই কএকটী উত্তর বর্ণে 
পক্ষ জ্ঞান হয়। গজ ডভদ ব লস, এই কএকটী 
উত্তরোত্তর বর্ণে দিন বোধ হইয়া থাকে। 

উত্তরঃ শুরুপক্ষস্ত অধরাঃ কৃষ্ণপক্ষকম্ । 
উত্তরস্থ দিবাপ্রোক্তং অধর! নিশি কীন্তিতাঃ ॥ 

উত্তরবর্ণে শুক্র পক্ষ অধর বর্ণে ক্লষঃপক্ষ, উত্তর বর্ণে 
দিবস অধর বর্ণে রাত্রি কীর্তিত হুইয়া থাকে । শেষোক্ত 
উত্তর শবে উত্তরোত্তর এবং অধর শব্দে অথরাধর বুঝাইতে . 
পারে। 

প্রতিপদাদি তিথিং জাত্বা পক্ষ দেশং যথ! বিধিঃ 

উত্তরাশ্চাধর! জ্ঞয়াঃ পক্ষৌ চৈব সিতাসিতৌ ॥ 

প্রথমত শুরু পক্ষে। ক প্রতিপৎ, খ দ্বিতীয়া, গ তৃতীয়া, 
ঘ চতুর্থী, চ পঞ্চমী, ছ যী, জ সপ্তমী, ঝা অফমী, ট নবমী 
ঠ দশমী, ড একাদশী, ঢ দ্বাদশী, ত ্রয়োদলী, থ চতুর্ান্সী । 
কৃষ্ণ পক্ষে । দ প্রতিপৎ/ধ দ্বিতীয়া প তৃতীয়া, ফ চতুর্থী, ব. 
পঞ্চমী ভ যষ্ঠা, য অপ্তমী, র অইমী, ল নবমী, ব দশমী, শ 

একাদলী, ধ দ্বাদশী, স ব্রয়োদণী, হ চতুর্দশী ।. প্রশ্নে এই 
সহুদায় বর্ণ থাকিলে উক্ত সমুদ্ায় তিথি বোধ হইবে ্ 
ডঞণ নমা অমাবন্তা। পৌর্ণমান্তোৌ যথা ক্রমম্। টা 

ও এম, এই ভিনটী বর্ণ দ্বারা অমাবস্যা এবং এ... 
এই চুইটী,বর্ণ হার পুমা! জ্ঞাত হওয়] যাইবে । 



চক্দ্রোম্মীলন। গ্ 

ককাঁরাদিহকধরাস্তং হীনাঙ্গান পঞ্চবর্জয়েৎ। খক্ষমালাস্থিত| | স্পর সংযুক্তানি ঘত্র প্রশ্নে দৃশ্াস্তরে তদেবাবিছিতং। শোক 
নিতাং ক্ৃত্তিকাদি বমান্তিকং। সংযুক্তং প্রথমং পক্ষ মসং- | সম্তাপ ভয় ছুঃখ গীড়াকরং। কখগধ ও ইত্যাদয়ঃ শ্বকায় 

ুক্তং দ্বিতীয়কং। বিহিতন্ত ভূতীয়ং হ্যাদবিহিতং চতুর্থকং। | সংয়োগেপি ক, চচ, উ, স্ব, গ, যয, শশা?) এবং খাদগ্নঃ । আদ্য- 

পঞ্চমধ্চাভিঘাতঞ্চ সন্ধ্যাচৈব প্রকীর্তিতাঃ ৷ সপ্তবর্গস্থিত। বারাঃ 
ককারাদি যথ। বিধি। অবর্গং পূর্বভাগেতু আগ্নেঘ্যাস্ত কব- 
গকং। চবশীং দক্ষিণে বিদ্যানৈধত্যান্ত টবর্গকং । তবর্গং 

পশ্চিমে চৈৰ বায়ব্যান্ত পবর্গকং। যবর্গ মুত্তরেচৈৰ এীশান্তাঞ্চ 

শবর্গকং । অকারাদি শকারাস্তং পূর্বাদি দিগবথাযথং। ইতি 
অক্ষরনিণর় স্তুতীয়ঃ পটলঃ। 

অএকচটতপযশাঃ। আ এ খছ ঠ থফ রঘষ1ঃ। 

ইওগজডদদবলসাঃ। ঈওঘঝঢধ ভবহাঃ। উ উ 
অংঅঃঙএঞণনমাঃ। পঞ্চমো বর্গঃ। এবং নবভির্বভি 

রক্ষবৈর্বর্গ স্থাপনং। ইদানীং স্বরভেদা উচ্যন্তে। অআ ই 
ঈউ উএ এও ও অং অঃ। ইত্যেষাং স্বরাণাং মধ্যে হশ্থা 

উত্তরা লড্যকরা ভবস্তি। অই উ এ ও অং। দীর্ঘা অধর! 

অলভ্যকর! ভবস্তি। আইঈ উত্ও অঃ অধরাক্ষরাঃ এতেষু 
স্বরবিধিঃ ৷ 

ইদানীং পক্ষা ব্যাথায়স্তে। এষাং বর্গাণাং মধ্যে অক্টোপক্ষাঃ । 
তত্র সংযুক্ত একঃপক্ষঃ। অসংযুক্তে দ্বিতীয়ঃ | বিহিতস্ত,তীয়ঃ । 

অবিহিত শ্চতুর্থঃ। অভিঘাতঃ পঞ্চমঃ। আলিঙিতঃ ষষ্ঠঃ। 
অভিধ্মিতঃ সপ্তমঃ। দগ্ধাম্চাষ্টমঃ। ইত্যান্টৌ পক্ষাঃ$ ইদানীং 
যুক্তং বক্ষ্যে। স্বকায় স্বর সংবুক্তো যয্্র প্রশ্নে চ দৃশ্ততে সসং" 

যুক্তাঃ প্রথম তৃতীয় বর্গী অক্ষরাণি গরম্পরং সংযুক্কানি 
বত্র প্রশ্নে দৃশ্থাত্তে । তত্র সংযুক্তা লভ্যকরাঃ। কেতে তত্রো- 

চন্তে। কগচজ টড তদ পবযল শ সাদক্ষিণ 

করেণ বামাজম্পর্শনং । অসংযুক্তো যথা পরকায় সংযুক্ত। যত্র 
প্রশ্নে প্রান্দস্ৈত্তে তেসংযুক্তা অলাভকরাঃ | প্রথম দ্বিতীয় 

বর্গাক্ষরাণি পরম্পর সংযুক্তানি যত্র প্রশ্নে দৃশ্তাস্তে তদেব৷ সংযুক্তং 
কেতে তত্রোচান্তে । কথ চছ টঠ তথ পফ যর' শষাঃ। তৃতীয় 
চতুর্থাক্ষরং বক্ষ্যে। গঘপু্ঈবঝ ডঢ দধ বভ লব সহ! ইত্যাপ্য- 

সংযুস্তং। ঘগ ঝজ ঢড ধর্দ ভব বল হসা'ইতাপ্যসংযুক্তং। 

বিছিতং যথা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বর্গাক্ষরাণি পরস্পর সং 

যুক্তানি ঘত্র প্রশ্নে দৃহ্াস্তে তদেব বিহিতং। লাতন্ত জনকো 
জয়ে! দুতলক্ষণ কোবিদৈঃ। কেতে তত্রোচ্যন্তে। কখগ চছজ 
৬ তথদ পফখ যরল শবসাঃ। ইতি বিপরিতান্পপি। ইদানীং 

অবিহিতং প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্গাক্ষরাপি পর- 
৪88 

স্তেন কঙ চঞ টণ তন পম যর শহাঃ। ইতি বিপরীতেনাপ্য 

বিহিতক্তমঃ। দক্ষিণ করেণ বামং ম্পৃঘতি স এবসভভূতক্রমঃ ॥ 
' ইদানীং অভিধাতিতং বক্ষে । বর্গাণাং প্রথমাক্ষরাণি 

রুদিতানি চ সংঘর্ষং সপ্তার্তপৃষ্ঠশন্দয়োঃ। এউকঈ অঃ এবং 
গৃর্লীয়াৎ সভাপ্রশ্্রং নকারয়েৎ। বুদ্ধি যশঃ প্রজাযোনিজ্ঞানং 
নৈব স্ফুটং ভবেৎ। এতৈরুক্তৈ বিনির্খুত্কাঃ কঠিনীং মুদ্ধি, 
ন্তসেৎ। তচ্চ ভেদেন জ্ঞায়তেচ মনস্থিতং। অত উর্ধাং 

প্রবক্ষ্যামি প্রশ্রং সংযুক্তলক্ষণং। ককারাদি চতুক্ষন্ত বর্ণাম্ু- 
ক্রমং সংখ্যয়া। সংযুক্তাশ্চাসংযুক্তা অধরাশ্চ চতুণ্ডণাঃ। 
বর্গ বর্গা ভবেৎ সংখ্যা বর্ষমাত্রা সমন্থিতা। অসংখ্যাচ যদ] 

প্রশ্ন! বর্ণ সংখ্যা হতানি চ।  অবিহিত1 চ বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চবর্গানু- 
লক্ষয়েৎ। পঞ্চবর্গ স্বরাণাস্ত বর্গরাশি হতানি চ। অভিথাতা- 

ক্ষরাণাস্ত সর্ব সংখা! সমন্থিতাঃ। প্রশ্নমাত্রা হতাচৈব জ্ঞাতব্যান্ত 

প্রযত্বতঃ তৃস্বমাত্রা যদাপ্রপ্না একৈক বর্গ সংখ্যয়া। একত্রান্থ 

কতো রাশি শুদা ক্ষিপ্রাং ফলং তবেৎ। অতি দীর্ঘং যদ1 
প্রশ্ন! বর্ণানুক্রমসংখ্যায়| ৷ দ্বিগুণাচ ভবেম্মাত্রা অই চক্তং ধিমি-: 

ন্দিশেৎ। বর্গাশ্চ সপ্তভিহ্ধযাঃ সন্বরা বস্তি স্তথা। দগ্ধপ্রশ্না 
যদ] রুষ্টা অষ্টবর্গ৷ যথাক্রমং । একীকৃত্য যদ। সর্ধে অষ্টভাগাঠ, 

প্রকীর্তিতাঃ। ইতি চন্ত্রোশ্মীলনে অষ্ক্ষিপ্র প্রকরণং । 

অতউর্ধং প্রবক্ষ্যামি অভীতন্ত তু লক্ষণং । মস্য বিজ্ঞান, 
মাত্রেণ সকৃদাশ্তর্য্য কারকং। দগ্ধং ভবেদতীতস্ত বর্তমান 

মালিঙ্গিতং। যদ! শূন্য প্রদিষ্টঞ্ অনাগতং বিনিদ্দিশেৎ। শুভং 
ক্ষিগ্রং যদ] প্রশ্্রে তদ1 রূপং প্রদাপয়েৎ । অশ্তভস্য তদ1 হীনং 

ত্রিভির্াগং সমাহরেৎ। একং তবেদতীস্ত বর্তমানং দ্বিতীয়কং | 

যদ শৃন্ং প্রদিষ্ট্চ ভবিষানাব্র সংশয়ঃ | লঙব্বাক্ষরস্ত বিল্দেয়ং 
প্রশ্নবর্গ হিতানিচ | পূর্বভাগন্ৃতা নিত্যং শেষঞ্ৈব প্রকল্নয়েৎ। 
একং দৃষ্টেতু দ্বিপদং ভ্বাভ্যাঞ্চের চতুষ্পদং। তৃতীয়মপদং 
জ্ঞেয়ং চতুর্থং পাদসঞ্কুলং । যেন যেন বিভাগেন কল্পয়েৎ কাধ্য 
বিশ্তরং । অক্ষরাচ্চ স্বরাচ্চিহ্নং পশ্চান্লাম উদ হরেৎ। ইত্যতীত 
প্রকরণং। 

বর্তমানন্ত যদ ্ং অচতযাঃগুভাগুভং।'কট পশাযদাজ্েয়। 
বর্তমানেত্ব শোভনাঃ। বর্গরাশি হত বর্ণামাত্রা সর্বানুসংযুতাঃ। 

করাভ্যা মাহরেস্তাগং বর্তমর্টিসি শুভযগুভং। -ভাব্যং সংপৃচ্ছতে 



৮ চন্দ্রোম্বীলন। 

স্ত বাঁচ্যং চৈবোততরাধটরঃ | উত্তরাশ্চ গুভাজেক অধরা হানি | চক্ত্রোন্ীলনে লাভ জীরন মরণ জয় পরাজয় «ধনাগম মক 
কারকাঃ। অধরাধরে ভবেৎ ব্যাধি মৃত্যাদাক্ষর পঞ্চমাঃ| | মধ্যায়ঃ॥ 
দিবাক্ষরে ঘদ। প্রশ্না দিন মধো তদ। ভবেৎ। অষ্টভাগহতাঃ প্রশ্না | .অথাতঃ সংগ্রবক্ষ্যামি ৪ ধাতৃঞচ মূলক, ৫ 
বেষু ক্ষিপ্রসমুদ্ধতাঃ ইন্জিননৈশ্চ (৫) হরেস্তাগং শেষাশচৈব ফলং | যদা ভেদং কথয়ামি পরিন্ৃষ্টং। সর্বজ্ঞানস্থিতং সারং দেবা- 
বদেং।একং দৃষ্টে তবেৎ ত্রাণং দ্বরখৈব হ্থুশোভনং ৷ হানিঃ- | নামপি ছুল্লপভং ত্রেলোক্যং জ্ঞার়তে যেন. আত্রক্ষ ভূবনাস্তিকং | 
স্তাৎ ব্রি চতুর্থে তু ব্যাধিরৃত্যুশ্চ পঞ্চমে। বিষনাণি যদ] | ভীবাক্ষরে ভবেজ্জীবং ধাতৌ ধাতুং বিনির্দিশেৎ। "মূলন্ত মূলকে 
কইানক্ষরাখি স্বরাণিচ। তদ1 তত্র শুভংজেয়ং শেষঞচেব | জ্ঞানং জ্ঞেয়ং ত্রিবিধ লক্ষণং। 

অশো।ভনং । বর্গরাশিহতাঃ প্রশ্নাঃ মাত্রান্থক্রমসংযুতাঃ পূর্বো- আদ প্রশ্নাস্থিত বর্ণ জীবমাত্া সমহ্থিতাঃ | তা! শ্ীবং 

ক্রেন হরেস্তাগং জ্ঞাতব্যং সুখ ছুঃখয়োঃ। ইতি বর্তমান- | বিনিদ্দিষ্টং ধাতোরমলন্ত লক্ষণং। আলিঙ্গিতে স্থিতেক্সীবোধাত্- 

গতাগত ছয়ং। দদর্েভুউচ্যতে | যদিদীর্ঘস্বরাদৃষ্ট1! স্তদামূলং' নসংশয়ঃ। 'আলি- 

উত্তরে তু স্বরে লাতঃমধরে হানিরেবচ । অক্ষরাণামিদং | ঙ্গিতান্তরয়োবর্ণ। একবর্ণাতিধূমিতাঃ তদাজীবোবিনির্দিষ্টো নাত্র- 
প্রশ্ন মষ্টভাগং নিরীক্ষয়ে্। দদ্ধটঞ্চব বদ! প্রশ্ন। বহু হীনাঙ্গ । কার্ধ্া বিচারণ!। দগ্প্রশ্নী যদ! সর্ষে একবর্ণোইভিধুমিতঃ | ধাতু- 
মিশ্রিতাঃ। লাভন্তার্থে ভবেৎ হানি যুদ্ধে মৃত্যু রসংশয়ঃ। স্বর | যোনিং সমালোকা ভ্রাস্তিহীনস্তলক্ষণাৎ। দীর্ঘমাত্রান্থিতাঃ 

দীর্ঘ! বদ দৃষ্টা! আদি মধ্যান্তিগাঃস্থিতাঃ। তদ। যুদ্ধে জয়টফচব | সব্বাএকদগ্ধাঃ প্রদৃশ্ততে । মুলযোনিস্তবিজ্ঞের় স্ত্িভির্ডেদ- 

শেধাচ্চৈব পরাজয়ং। ইতি লাভ জগ্লাজয়ঃ। । মুদাহৃতং । জীববর্ণঃশ্ব রঞ্ৈব মূলং ধাতুং বিনিপ্দিশেৎ। ধাতৃত্বরে 

সৃত্যোশ্চ লক্ষণং প্রায়; কথং জানাম্যশেষতঃ। দাঃ ভবেন্মলং মূলং জীবেগ্রজায়তে । ১। 
পঞ্চবিধঃপ্রোক্তো জীবনঞ্চ চতুর্বিধং । অপমৃতা বিদেশশ্চ যুদ্ধ ুষ্টভেদং যদ্াচৈবং জীববর্ণস্তমূলকং ৷ মুলাক্ষরে বদেদ্ধাতৃং 

ব্যাধি জরাদিভিঃ। শ্বথগ্থ ব্যগ্রহস্তথ সধনে। শিধনঃ পরং। | ধাতৌলজীবং বিনি্দিশেহ। অথবালুক্কতে! যত্র ভীবং ধাং 

অভিহিতেইপমৃত্ঠাশ্চ সংঘকেচ বিদেশকং । অভিঘাতে মৃত্যো যু. | বিনিদ্দিশেৎ। প্রশ্নাক্ষরহতাশ্চাষ্টো স্বরযুক্তানিকারয়েৎ। তত্রতাগং 
স্ষেখধরে ব্যাধি প্রপীড়িতঃ | উত্তরাশ্চ যদা প্রশ্নাঃ স্বরাশৈবোত্তর! : ক্রমে দদ্যাৎ অধরোত্তর মূলকে। ইদমনুক্রমং জ্ঞেয়ং মাত্রাসর্বাণি 

যদ্দি। দীর্ঘকালে ভবেনুত্ু রয়! পরিপীড়িতঃ। বর্গসংখ্যা- ; কারয়েৎ। শহরিতঞ্চত্রিভির্াগং শ্কুটযোনিং বিনির্দিশেৎ। স্বরাণা- 
হন্তাঃ প্রশ্নঃ সর্ধমাত্রা সমন্বিতাঃ । ষড়ভিশ্ৈব যদা রাশি | ৈব সর্বেষাং বর্গসংখ্যাহতানি চ। বর্গসংখ্যা হতামাত্রা ভাগং 
িগুণাঃ স্বর সংঘুতাঃ। এক দৃষ্টে অরামৃত্যু বর্যাধিমৃত্যু দ্বিতী | যোনিঃ সউচ্যতে। ব্রিগুণাবর্ণসংখ্যা চ মাত্রাপিতৈস্ত সংযুতাঃ । 

যকে। তৃতীয়ে শক্ত্রধাতেন বিদেশে তু চতুর্থকে। পৃর্বোক্তস্তহরেন্ভাগং শেষং যোনিং বিনির্দিশেৎ। ভ্রিগুণা চ- 
ভাগশেষে যদ! শৃন্তং অপমৃত্ং বিনিন্দিশেৎ। অষ্টভাগন্থ | স্থিতাবর্ণ। মাত্রাশ্চৈব চতুগুণাঃ। মিশ্রিতস্ততকোর্ভাগং যোনিং 

বিজ্ঞেয়ং ত্রিতিঃ প্রশ্নান্নলক্ষয়েৎ । লব্ধ! বর্ণহত। বহি (৩) | সংখ্যাবিধীয়তে। ত্রিভিহ্ন তাশ্চবারেণবর্গসংখ্য। হতংপুনঃ। ঘাটকাচ 

বিভক্তাগ্রহসংখ্যয়া। শেষন্ত তিষ্তে কিঞিৎ সংখ্যাঞ্চেব নসং- | গুপ।মাত্র। একং দত্বাভবেত্ততঃ | কৃত্ব! প্রশ্নাক্ষরাঃ সর্ষে উত্তরাণি- 
শর:। প্রশ্ন কু্ধাক্ষরৈ গ্রাহং মাত্রাচৈব হতানিচ। দ্বাদশত্ত | স্বরাণিচ। তয়োর্মধধ্যেতু যেহীনাস্তানি সর্বাণি পাতয়েৎ। শেষমধ্যে 
হরেদ ভাঁগং শেষং মাসাশ্চ উচ্যতে । মাসরাশি হতা বর্ণ | তিথিধধোজ্যা অমাবাস্তা ভু পূর্ণিমা । পাতনীরাবিশেষেণ যাতিথিঃ 

স্ত্রিভির্ভাগং প্রদাপন্গেৎ। শেষাশ্চ তিথয়োজেয়। বর্ণে খক্ষাদি | পৃষ্ঠতঃকৃতাঃ । একং দদ্যাদিদং 2্লোকং পাতনীর। ধরাক্ষরাঃ। 

কল্পন1। অধরোত্তরেণ সংমিশ্রং ব্যাধিত্রস্তঞ্চ পঞ্চমে। প্রশ্নবর্ণ | ভ্রিভির্ভাগন্তযচ্ছেষং সৈবযোনিস্ফুটং ভবেৎ। একটৃষ্টে তবেদজীবং 
হতা বর্গ মান্রাগক্রম সংসুতাঃ | তত্র ভাগং প্রদাতৰাং জ্ঞাতব্যং | ধাতুং দ্বয়েনসংশয়ঃ | শৃষ্ঠেমুলং ধিজানীয়াৎ চিন্তাচৈব তু লক্ষয়েৎ 
স্ুখছুঃখয়োঃ ৷ নানাধন!ঃ স্্রীরত্বাশ্চ ধনাঢ্যা;ঃ সহিরণ্যকাঃ । | যদিবদ্ধশ্চবামুষ্টিরাদৌমূলং বিনিদ্দিশেৎ। স্বিতীয়ে ন ভবেঙ্গীবং 

চতুথী নিধন! জেরা পঞ্চবর্গানললক্ষয়েৎ ত্িগুপাচ স্থিত। বর্গা | ধাতুং শুন্টে ন সংশয়ঃ। | 

বর্ণাঙ্থক্রম সংখায়।। তত্র ভাগং প্রগাতব্যং জ্ঞাতব্যং সখ অক্ষরাখাং ইদং ক্ষিপ্রং জীবং সর্বত্র দৃশ্ততে'। একছাবেই”, 
£খগ্নোঃ । হারিতঞ্চ পুনর্তাগং ধনাট্যং নির্ধনং ভবেৎ ॥ ইতি | ধাতুর্জাবধাতুং বদেতৃতঃ। অথবামূলমেকঞ্চজীবং সর্বৃস্ততে । 



চন্দ্রোন্নীলন। 

ঈদৃশধচ বদ$তেমং মৃলং জীব সমহ্িতং। বহুতেদস্থিতোধাতু 
রেকভেদেনমুলকং । _মৃলগ্রস্থিতোধাতু স্ত্রিভিদূ্টাচসংস্থিত! | 
দৃহাতে চ অয়োমোনিং জীৰং ধাতুশ্মূপকং। অধর বসংঘৃষ্টং 
সাচযোনিঃ প্রকীর্তিতা। ইতি জীবধাতু প্রকরণং। 

জীবেচতুর্বিধোভেদঃ দ্বিপদঞ্চ চতুষ্পদং। অপদঞ্চ পুনর্জেরং 
পদং বহুলমেঁব চ। প্রথমং দ্বিপদং জেয়ং দ্বিতীয়ঞ্চ চতুষ্পদং। 
ভূতীয়ে অপদঞ্চেব চতুর্থে পাদসন্ভুলং । আদ্যং পক্ষেতু সংযুক্তং 
স্বিপদধ্চ ভবিষ্যতি। অসংযুক্তে চতুম্পাঁদং পার্দহীনাভিধাতকে । 
অভিহিতে চ সংঘৃষ্টে পাদং বহুলমেবচ। পঞ্চবর্গান্মভেদেন 
জাতব্যং পাদনির্ঘঘং | হম্বমাত্রাচ দ্বিপদং দীর্ঘমাত্র! চতুষ্পদং। 
অপদস্তভবেত্রত্র চাস্তিমং পাদসন্কুলং। প্রশ্নমাত্রাতু সংগৃহএকং 

দদ্যাদ্বরস্তিচ । হৃত্ব ভাগেন সংগৃহা শেষং পাদং বিনিদ্দিশেৎ। 

হারিতং বেদভাগেন তচ্চপাদস্ত লক্ষয়েৎ। যন্তমাত্রাচ যোবর্ণন্তে- 
ন তন্ত নিহস্তি চ। একত্রান্থরুতোরাশি ভাগং দদ্যাতুলক্ষয়েৎ। 
প্রশ্নবর্াঃশ্বর] যে চ একযুক্তঞ্চকারয়েৎ। দ্বিতীয়স্য ততোহীন। 

ভুকপাদদীশ্চউচাতে । দেবাক্ষরে ভবেদ্েবোঃ নরাশ্চমানুযক্ষরে | 

অধরাধটরর্ভবেৎ পক্ষী অধরৈর্নারকং স্বৃতং | ত্রিঃসপ্ততত্রনবমঃ 

স্বরাৎ দেবংহিলক্ষয়েৎ। প্রথমে চ দ্বয়োর্মত্রা অস্তেঞ্চেব নরো- 
ভবেৎ। দশমাষ্টমপক্ষিণ। মধরাধি বিশেষতঃ | বিজ্ঞানাঞ্চ তয়ো-. 
রাত! নারকাঃ পরিকীর্তিতাঃ ৷ দ্বিগুণঞ্চ ভবেন্মাত্রা প্রশ্ববর্গ 

হতাশ্চতাঃ। চতুর্তিশ্চহরেস্কাগং দ্বিপদং যোনিনিশ্চয়ং ৷ একদৃষ্টে 
ভবেদ্দেবেো দ্বিতীয়ে নরএব চ। তৃতীয়ে চ ভবেৎ পক্ষী চতুর্থে 

নারকঃস্থতঃ। প্রশনশূন্তাক্ষরৈ গ্রাহথ মস্তযুক্তি হ'তানব । যুগসংখ্যা 
হরেস্তাগং শেষাচ্চৈবফলং বদেৎ। বর্গসংখা। হতাবর্ণাঃ সর্বমাত্রা 

স্থদংযুতাঃ । হারিতন্তপুনর্ভাগং জ্ঞাতব্যঞ্চ যথাক্রমং । দেবাশ্তু- 

বিধাপ্রোক্তাভুবনেচান্তরে স্থিতাঃ। কল্পরাশিস্থিতানিত্যং বন- 
মধ্যান্তমেৰ চ। উত্তরোত্তরোধদা প্রশ্ন তদাভুবনমাদিশেৎ। 

উত্তরেটাস্তরেজেয়। কল্পরাহ্তধরাধট্রঃ ৷ অধরাশ্চযদাদৃষ্টা বনাভ্য- 
স্করমেব চ। একান্তকল্পয়েংযোনিং, পশ্চাচ্চাতুর্থমাহরেৎ। এক 

বিংশতিহতাবর্ণ মাত্রাঃ সপ্তাহততাশ্চযে । ক্রমান্তাগং পুনর্দদ্যাৎ 

জাতব্যোদৈব বাসিকঃ। একং দৃষ্টে ভূবনজান্বিতীয়েইস্তরবাসিনঃ। 

তৃতীয়েকব্বানী চ শৃন্যেবনান্তরেতথ|। প্রশ্নবর্গহতাস্ত্রীণি দ্বিগুণা- 
বর্ণসংঘুা। মাআাচৈবহতাঃসর্বৈঃ শেষং দেবান্ বিনির্দিশেৎ। 
বর্গাশ্চৈবহততাবর্ণ। বর্গাশ্চৈবহতাঃম্বরাঃ। তত্রভাগং ক্রমাৎদদ্যাৎ 
আাতব্যাংপূর্ববৎম্বরাঃ। ও ঈবর্গহতাবর্ণ। স্তত্রসপ্তনিপাতয়েৎ। 
মাত্র! চ স্বিগুধাধুকা ভাগংদ্যাৎ যথাক্রমং। স্বর্গাক্ষরৈঃস্থিতাঃ 

৪ 

্বর্গে মর্তোমত্ঞ্চজায়তে। পূর্ববাচপুনর্ভাগান্ ব্রিভির্ভেদমূদা- 
স্ৃতং। উর্ধমাত্রান্থিতান্বর্গে মর্তেমর্ত্যবাবস্থিতঃ। যদামাত্রা অধোঁ- 
দৃষ্টা পাতালস্তবিনির্দিশেৎ। অঙ্গরাশ্চত্বরাঃসর্বে দ্বিগুণানিক- 
তানি চ। প্রশ্নবর্গহৃতাবর্ণ। স্ত্িভির্ভাগং সমাহংরেৎ। প্রথমে চ ভবেং 
স্বর্গ, ছিতীয়ে মর্ত্যমেৰ চ। পাতালস্তভৃতীয়েনএতেন খুরাঃ 
প্রকীর্তিতাঃ ইতি দেবানাং ভেদাভেদঃ ॥ 

মানুযাশ্চস্থিতাঃ পঞ্চ ব্াহ্মণাঃ ক্ষতরিয়াস্তথ] 1 ঈবস্থা শচৈবতথা 
শুদ্রা অস্তাজাঃ পঞ্চমাঃ স্বৃতাঃ। ব্রাঙ্গণঃ প্রথমে বর্গে দ্বিতীয়ে 
কষত্রিয়ন্তথা | ভূতীয়ে বৈশ্তো বিজ্ঞেয়ম্চতুর্থে শুদ্রএব চ। অস্তা- 
জাতিভ্তবিজ্ঞেয়। প্রশ্নমধ্ো তু লক্ষয়েৎ। অথাক্ষরভেদস্ত অই এ ও 
স্থতা দ্বিজাঃ | আ৷ এ ক্ষত্রিয়াঃ ঈ ও বৈশ্টাঃ উ উ শৃদ্রান্ততৈব চ। 
অস্তিমৌ অং অঃ অন্যজশ্চৈৰ স্বরভেদ উদান্ৃতঃ। প্রশ্ন বর্ণহতাঃ 
সপ্ত মাত্রাচ ক্রমসংযুতাঃ। পূর্ব্ব সংখ্যা হরেস্তাগং শেষাজাতি- 

ক্রমেণ চ। দ্বিগুণাবর্ণ সংখ্য। চ মাত্রাচ জিগুণাস্থতা । সংযুক্তা ভূ 

হরেস্ভাগং জ্ঞাতব্যং হি বিশেষতঃ ব্রাহ্মণাস্থেক দৃষ্টেন ক্ষতরিয়ন্ত 

দ্বিতীয়কে। তৃতীয়ে তু ভবেঙ্ষৈস্তশ্চতুর্থে শৃদ্রএব চ। শুনো 
দৃষ্টে অস্ত্যজাতি জ্ঞাতব্য নাত্র সংশয়ঃ। অষ্টাদশ হতাবর্ণ। মাত্রা- 
ক্ষরহতানি চ। একত্রানুকুতাঃ সর্বেভার্গং দদ্যাদযথা ক্রমং | 

ককারাদি হকারাস্তং অস্ত্যজাঃ পঞ্চমাঃ স্থৃতাঃ | বর্ণরাশিহতাকেণ 

মাত্রান্তাৎ ক্রমসংযুতা। পঞ্চভিশ্চ হরেস্তাগং বন্নঃসংথা। বিনি- 

দিশেৎ। একদৃষ্টে 'ভবেছ!লে! ভ্বিতীয়েচ কুমারকঃ। তুতীয়েট 
ভবেৎ প্রীঢ়া বুদ্ধাতিবৃদ্ধএবট। আষ্টাক্ষি প্রহতাঃ প্রা 
মাত্রয়া চ নিযূজাতে । পঞ্চভিস্ত হরেস্তাগং জ্ঞাতবান্ত বিশেষ 5ঃ 

ত্রিবিধশ্চ বথাতেদং পুরুযন্ত্রীনপুংদকং। জীবিতঞ্চ মৃতঞেৰ 

স্বদেশেবা বিদেশগং । আলিঙ্গিতে চ সংযুক্তে দ্বিপদঃ পুরুষঃ 

স্বতঃ। অসনযুক্রোইভিধুমেন ক্ত্িয়শ্ঠৈব বিশেষতঃ। অভি- 
হিতা প্রশ্না দগ্ধকৈব বিশেষত্ডঃ। তদানপুংসকং জয়ং ভ্রয়োভেদা 

উদ্াহৃতাঃ ৷ উত্তরাশ্চ যদ প্রশ্নাঃ ম্বরাশ্চৈবোত্বরোত্তরাঃ | তদা 
জীবং বিনির্দিষ্টং শেষে মৃত্যুর্নসংশয়ঃ। 

জীবাক্ষরাণি জীবস্তোমৃতাশ্চৈৰ মৃতোভবেৎ। সংযুক্তাশ্চ 
যদ! প্রশ্নাঃ হদেশং নাত্রসংশয়ঃ অসংযুক্রোবিদেশঞ্চ অধরাধরত 

স্তথা। বিহিতং পঞ্চমংবর্গং মান্রাচৈব চতুগুণাঃ | একক্রাপি 
কূতোরাশি স্ত্রিভির্ভাগং সমাহরেৎ। প্রথমে পুরযোজেয়ে। দ্বিতী 
য়ে চ স্তরিয়স্তখ! যদাশূন্যং প্রদিষ্টঞ্চ তদাধাতুং বিনিদ্দিশেং। 
প্রশ্নাক্ষরাণি সর্বাণি উত্তরাণাধরাণি চ তানি সর্বাণি সংস্থাপা 

গখনীয়! পরম্পরৈঃ। ' যৎ ফিঞ্চিৎ তিষ্ঠতে শেষং তত্রটৈব*স্বরং 



মৃতং । ব্রিভিরেব হয়োগং পুরুষ বীনা জিতির্াগে ন 
যলন্ধং। দ্বিগুপং তৎ প্রকীর্তিতং। | 

সষেধু চ ভবেন্ত্যু রোেজীবং নসংশয়ঃ। ্বররাপিহতা 
স্থিংশৎ রকং কার্ধাং বিশেষতঃ | বিষমে চ ছৃদেশঞ্চ পরদেশং 

সমেধু চ। প্রশ্ন সংখ্যা! হতারাশো দ্বিগুণাম্বর সংযুতাঃ | বিযমেধু 
ভবেৎ ক্ষেমং সমে মৃত্যুর্নসংশয়ঃ। তিথিসংখ্যাহতা রাশিঃ 
পাতনীন্বাধরাক্ষরাঃ ৷ সতভাগং ক্রমেদদ্যাৎ বিষমেযু স্বদেশকং। 

কুঙজা অধ্রশ্চিপীটাশ্চঞরীটকাঃ বক্রফোণ বাক্য হীনাহন্বদীর্থা- 
বধিরাশচশবয়াঃ স্থিতা:  এঙেষাং গ্বরবর্ণাশ্চমাজ বিজ্ঞাপয়েৎ। 

স্থিতাঃ। তেসর্কে কথিষ্তীঃ প্রশ্নং বরা নলক্ষয়েংৎ। ইতি মুষ্টি 
যোনিং ॥ 

পক্ষিণোশ্চ দ্বয়োর্ভেদা জলজাঃ স্থলঙা স্তথা। উত্তরাশ্চ 
স্বরাশ্চৈব পক্ষিণো জলজাঃ স্থিতাঃ। অধরে স্থলজােয়। দ্বিভে- 
দাশ্চ স্বরাযুতাঃ। ত্বররাশি হতার্কেণ লব্ষংদ্বরনিপা'তয়েৎ। বিষ- 

মেযু ভবেঙ্মুকংসমেবন্ধনমেয চ। ইতি গা্িপাং ভেদাঃ । নারকাশ্চ 
দিধাঃ প্রোকাঃ কারজাঘোনিদা| স্তখ। ছেইরিখাতেদামত? যাঃ 
পাতাল বাসিনঃ । ইতি নায়কাপাং ভে । চতুষ্পাদাশ্চতুর্তেদা 
যথা ক্রমং খুরী নখী । তথাদস্তী চ শূঙ্গী চ এবব চতুর্বিধাঃ। 
নথী খুরীজ্ঞেয়ে। নিত্যং নফ নথী তখৈব চ। ধ বদস্তী ভবেঙ্লিত্যং 

শৃঙ্গিণে! বধ মেব চ। প্রথমাশ্চ ত্রয়োমাত্রাঃ খুরিণাঞ্চ প্রকযপয়েৎ। 

অন্তে যে নধীৎ্ধুরীচৈব পর্বতে দত্তিন স্তথা। অস্তিমাশ্ৈৰ 
যে শেধাঃ খরাঃ শৃঙ্গীতি যোজয়েৎ। আদৌ প্রশ্নস্থিত1 বর্গ 
অক্ষরাণি স্বরাণি চ। মাত্র দ্বিগুগ সংযুক্1 হৃতভাগং চতু- 
একং। খুরিণা মেকদৃষ্টেন নথিনাঞ্চ হ্বিতীয়কে॥ তৃতীয়ে 
দস্তিনোজেয়] শ্চহুর্থে শৃঙগিণো মতাঃ। যন্ত বর্ণস্থিতো মাহ! 

তেন তন্ক নিহস্তিচ। একত্রান্তুকতো! রাশি ভাগং দদ্যাদবথ।- 

ক্রমং। অষ্টোচেব নখিনাঞ্চ খরিণাঞ্চ তৃতীয়কং। জেয 

বর্গঃ ্বরশ্চৈব স্বপ্রকারেণ লক্ষয়েৎ। চিত্রকে ব্যাপ্ং সিংহৌচ 
মার্জারে মৃষিকাদয়ঃ ৷ খক্ষম্চ জন্ভুকশ্চৈ নানা ভেদ! উদ্দাহৃতাঃ। 
গজেম্্রঃ শুকরশ্চৈব কুন্কুরস্চ ভূতীয়কঃ | এতেচ দস্তিগ্রে! জেয়া 
দস্ভি ভেদ! উদাহদাঃ। ঘোটকো! গর্দভশ্চৈব উষ্শ্চৈৰ ভূতী- 
য়কঃ। এতেচ খুরিণে। জেয়! আয়ো ভেদ] উদাহদতাঃ। বৃষভে 
গগুকশ্চৈব ভ্বয়োর্ভেদা উদানৃতাঃ। উত্তরম্ক স্থিতা রাশৌ 
গ্রামবাসী প্রকল্পয়েৎ1 খধরাশ্চ বা প্রশ্নে বেদযুগ্ম শ্বরাহতাঃ। 
বিষমেধু ভবেদ্গ্রামযঃ ষমে চান্বগাবাদিনঃ ৷ দত্তিনশ্চ ক্লৃতাঃ 
পস্থাও পঞ্ধ মক্ষং নিপাতয়েৎ। 

| খিহ প্ীদাতব্যং বিষমেজীবিভং ঞরবং | ইতি $তুষ্পাদানাং 
ভেদাঃ। জপদানাং প্রবক্ষ্যামি সলজং জলজং. তথা । নির্বিধং 
সবিষঠ্ৈর স্বর়োর্তেদা উদানৃতাঃ। গঞ্চবর্গাঃস্থিতাঃ পঞ্চস্থলজঞ্চ 
বিনির্দিশেৎ ৷ অধঃস্থানে চতুত্তজলপ্রেয়াঃ প্রক্ীর্তিতাঃ | প্রথমে 
শৃদ্রং সগ্টমেশেষং মধ্যেতুপাতর্েৎ)। বিষমন্ত স্থলং. জেরং জল- 

বাসীসমেষুচ । নির্ধষং হ্বমাআ! চ সবিষং দীর্ঘউচ্যাতে ।.অলগ- 
দবোহ্ুরথোধনং মহিষঃশৃঙ্গিনস্তথ! | চক্রীইন্ত্রমানসবাজনাগ- 
সঙজলং চিত্রকামলকিক্ষিনী বলয়শ্চতুর্তেদাঃ ৷ . এতেষুনির্বিযাঃ 
প্রোক্তা জ্ঞাতব্যস্ত বিশেষতঃ । অন্তরাঃরুঞ্সংজাম্চ রাজসর্পাশ্- 
গোনসাঃ। গণক্রপতআকুনখা বিপুঞ্জাতুলক্ষয়েং। অনস্তঃকুলিরো- 
জ্েয়ো বাস্থকিঃ শঙ্খপাণয়ঃ॥ কল্লিতাশ্চত্রয়োভাগাভাগা- 
স্তত্র উদাস্থীভাঃ। প্রশ্নবর্ণহতাপ্াষ্টবর্গাঃস্বরহতানি চ। একক্রান্ু- 

কতোরাশিরষ্টভাগং সমাহরেৎ। অনস্তমেকদৃষ্টেন কুলীরঞদ্বিতী- 
যকে। তৃতীয়েবাস্থকিজ্ঞেযশ্ততুর্থে শঙ্খপাণয়ঃ। জঙেদৃষ্টে্বয়ো- 
ভেঁদাঃ পঞ্চমেতক্ষক-স্তৃতঃ | মহাপন্পশ্চফষ্ঠেতু ককুটঃস্বমেবহি। 
শৃন্যেবাচাষ্টমেবাপি নাগপদ্পঃসউচ্যতে । অষ্টভাগাযদা প্রশ্নঃ 

বর্গসংখ্যাহতানি চ। হ্বরান্নিপাতয়েত্বত্র ত্রিভি9্ভাগং প্রদাপ- 
পয়েৎ। : একদৃষ্টেস্থিতং স্বর্গে পৃথিব্যাঞ্চ দ্বিতীয়কে। যদা 
শূন্ঠ প্রদিষ্টঞ্চ পাতালং নাত্র সংশরঃ। জলে দৃষ্টে দ্বয়োর্ডেদ 
উভয়ে সতি জীবকঃ। শৃন্েতু জলমার্গেত জলে সর্কোতু সং- 

স্থিতাঃ। অকবর্গ চতুষবন্ত ঘন দ্বাদশম্বরাঃ| উভয়োঃ প্রতি 
বিজ্ঞেয়ো জ্ঞাতবা।- চক্র মধ্যতঃ । প্রশ্ববর্গহতাঃ সপ্তমাত্রাুক্রম 
সংযুতাঃ। বিষমেষু ছয়োম্মার্গে জলরাশিঃ সমেবুচ। জলহৃত্তী 
জলমুত্তীর্ণেষডিধ্মে ছুর্দিনং তথা । মানং জলঞ্চ বিজ্ঞেম্ষং 

উভয়োশ্চ বিনির্দিশেৎ । জলৌকসঃ গুভখৈব মতস্ককা জল 
অস্তবঃ প্রশ্নে জলস্থিতাশ্চৈব জলমার্গে প্রকীর্তিতাঃ । বহু- 

পাদান্ প্রবক্ামি অগুলান্ স্বেদজাং স্তথা। অইওঘএঞড 
আং অঃ অওজাজেয়া ভয়! বহাঃ। হ্বেদজা জ্তথা অওজাজের। 

সমেচ শ্থেদজা স্তথা। অষ্টাভিশ্চ হতামাত্রা তত্র প্রশ্না ৃসংযুন্তাঃ । 

সপ্ততিশ্চ হর়েস্তাগং অগুঞ্া| বিষমেস্থিতাঃ ৷ অথাতঃ সংগ্রবক্ষ্যামি 
ধাতুযোনিং যথাস্থিতং ৷ ধামা! ধাম ঘয়োর্ডেদাঃ বণ ধাম্যা- 
ক্ষরৈজে রং ধাম্যাধাম্যং প্বরবর্ণয়োঃ | বিষমেচ ভবেদ্ধামাং মারা 
ভেদ লক্ষয়েৎ। আলিঙ্গিতেচ সংযুকে ধা ধাতু্চ কথাতে। 
অসংযুক্তে তখাধুমে অধাম্য্$ বিনির্দিশেখঠ,'. এবং বুগয়ং 
ম্শ্রং ওয্রাুরমঃসংঘৃত]।... বিষমেযু. তথা; ধামা মধামাঞ্চ 

সমেযুচ ধাম্যকৈ তথ। খাম্যং য়োর্ডেম! উদাাঃ। ঘাটতং, 



চন্দ্রোম্মীলন। 

গ্রথমে তেদা খটিতং দ্বিতীয়ে পরং। সুবর্ণ র্তং তাঅং কাশ্শ্তং 

বঙ্গঞ্চ শীশকং। বিজেয়া গিরিকালৌহ মিত্য্টৌ ধাতবঃ পুনঃ। 
অবর্গে তু ভবেদ্ধেম কবর্গে র্সতং শ্বতং । তাত্রং চবর্শং বিজেেয়ং 

টবর্গং কাংশ্ীমেব চ। তবর্গঞ্চ ভবেদ্রঙ্গং পবর্গং শীশকং শ্বতং। 

যবর্গং গিরিকু! চৈব শবটগলৌহি উচাতে । এব মঞ্টবিধাবর্গা 
ক্রমাদেতান্লিরীক্ষয়েৎ। ধাতবোষ্টবিধ! ক্ষিপ্রং বিছিতা৷ অক্ষরৈঃ 
স্বরঃ। অষ্টাভিশ্চ হরেস্তাগং শেষটব বিনিদ্দিশেখ। ন্ুবর্ণাদয় 
ইত্যাদি । প্রশ্নবর্গহতানঞ্চ সর্বমাত্রাহতানি চ। একৈকঞ্চ কৃতং 
সর্বমষ্টভাগং সমাহরেৎ। অষ্টোলৌহং দ্বিধাভেদো ঘটিতাঁঘটিতং 

পরং। ঘটিত বর্ভেদেন অক্টোলৌহমনেকধা । স্বরক্ষরং হতং 
ক্ষিপ্রং অক্টো সপ্ত সমুদ্ধতং। প্রশ্নবর্ণান্ ক্ষিপেৎ তত্র বিষমে 
ঘটিতাশুতং। পূর্বরাশিহতাঃ প্রশ্নী মাত্র চ দ্বিগুণীক্কতা । সপ্ত- 
তাগং হরেত্ৃত্র বিষমে ঘটিতং পরং । ধাম্যাধাম্যং দ্বিধা ভেদং 
সুদ্রাভাওঞ ভূষিতং। অধরাধরে ভবেন্দুদ্র। মধরে ভাঁগনির্ণয়ঃ | 

উত্তরাশ্চ যদ] ছ্ুষ্ মুদ্রান্তত্র ন সংশয়ঃ। অভিঘাতঞ্চ দগ্ধঞচ 
মুদ্ধ। চৈব প্রকীর্তিতত1 । অসংযুক্তে তথা ধূমে ভাগকৈব বিনি. 
দিশেৎ। আলিগিতে যদ। প্রশ্ন অধরাদ্যঙ্গপক্ষয়া। আভরণানি 

বিজানীয়াৎ পুর্বচিহ্ানি লক্ষয়েৎ। বর্গর/শিহতা বর্ণ বর্ণিতঞ্চ 
শ্বরৈঃ স্থুধীঃ। ব্রিভি9াগং প্রদীতব্যং শেষদুষ্ট্যাফলং বদেৎ। 

একে লাঁভং পরিজ্ধেয়ং পাত্রঞ্চাপি দ্বিতীয়কে ৷ যদ শুন্যং 

্রদিষ্টঞ্চ মুদ্রাচৈব তু লক্ষয়েৎ। বত্রিগুণা অক্ষরাজ্ে়া প্রশ্নে চৈব 
হতানি চ। মুলরাশিস্ত সংযোজ্য ভাগং দদ্যাদ্ যথাক্রমং। 

অথ দেশান্তরঞ্চব যথা মুদ্রা গ্রবর্ততে । জ্ঞায়তে নামচক্রেণ নাম- 
বর্ণেন লক্ষয়েৎ। আভরণং ষড়ধিধং প্রোক্তং ষড়ভিঃ স্থানৈঃ 
প্রবল্পয়েৎ। শিৰঃ শ্রবণযুগ্ে চ বানুভ্যাং কণ্ঠমেব চ। কটি- 
দেশে চ চরণৌ। ষড়বিধাভরণং বিছুঃ। শিরোগ্রীবস্ত চরণৌ 
বাছুভ্যাং ক্টমেব চ। কটিদেশে তথ! চৈব পাদযুগ্োষু লক্ষয়েৎ । 
তত্র চৈব ত্রিধাতেদঃ স্ত্রীপুমাংশ্চ নপুংসকং । অআচৈব শির: 

প্রোক্ত মিঈশ্রবণযুগ্ময়োঃ ৷ উউবাহ, বিজানীয়াৎ এ কে 
বিনির্দিশেৎ । ওও কটিদ্বয়খৈব অন্তচ্চ পাদযুগ্ময়োঃ ৷ সমাক্ষরং 

বামভাগে দক্ষিণে বিষমাক্ষরং । উর্ধবাহৌ যথা প্রোক্কো 

একৈকঞ্চ তখৈব চ। প্প্রশ্নবর্গহতাত্রীণি মূলরাশিঃ স্বরৈু্তা। 
ষড়ভিশ্চৈব হরেস্তাগং শেষখৈব বিভূষণং। একন্মিক্সেব চ 

শ্বিরশ্চরণৌ চ দ্বিতীয়কে। ভৃতীয়ে বাহদেশশ্চ ক্শ্চৈব চতুর্থকে। 
পঞ্চমে কটিদেশশ্চ পাদযুগ্ন্ত ষষ্ঠকে। লন্বান্কন্ত বদেৎ প্রশ্নে 
মাত্রাবর্ণং নিপাতয়েখ। বিষমে দক্ষিণং জেয়ং সমে বামং 
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প্রতন্ততে । শিরোদেশে চ মুকুটং কর্ণয়োঃ কুগুডলানি চ। 
বান্ৃভ্যাং কঙ্কনঞ্চৈব ঘটিক1 চৈব সুত্রিক। শৃঙ্খল! করগুঞ্জ চ 

নৃপূরক্ৈ পাদয়োঃ । আভরণানি ভবেদ্ যত্্ নামবর্গান্থলক্ষয়েৎ। 

দর্পণং দেবমুর্তিঞ কাংশ্ঠং বহুবিধং ভবেৎ। স্বিধা একেন 

জ্ঞাতবামুত্তরে উত্তমং তথা ॥ অধরে অধমধ্ৈব বর্ণানাং লক্ষয়েৎ 

সদা । উত্তরাশ্চ যদা প্রশ্বা হতমাত্রোইখ সংযুত1। বিষমে 

চোত্তমঞ্চেব অধমঞ্চ সমে ভবেৎ। উত্তমান্ঘনেকরূপাণি খড়গং 

কলহকস্থিতঃ। অধমঞ্চ প্রবক্ষ্যামি উত্তমাধমমধ্যমাঃ 1 উত্তরে- 
গোত্তমং জ্ঞেয়ং অধরেণাধমং তথা ৷ পঞ্চজজাশ্চ যদ] দৃ্া বঙ্গা 

দগ্ধশ্চথাতিতাঃ। অধমাশ্চ ততোজেয়। মাত্রাভাবেন লক্ষয়েৎ। 

অধমং স্বরচিস্ত। চ কখধতঘটিতা স্তথা। অধমাশ্চ ততো] জ্েয়। 
মাত্রাভাবেন লক্ষয়েৎ। বর্গরাশিহতাঃ প্রশ্না মাত্রাঃ সর্বসম 

স্থিতাঃ ৷ ত্রিভিশ্চৈব হরেছ্াগং শেষে টচৈব বিনিদ্দিশেৎ । একেন 

উত্তমং চৈব দ্বিতীয়ে মধ্যমং তথ । তৃতীয়ে নাধমঞ্ৈব শূ্টে 

শূন্যং বিনিদ্দিশেৎ । খটিতাঘটিতঞ্চেব পূর্বভাগেন লক্ষয়েৎ। 
উত্তরে ঘটিতং জয়ং অধরে ঘটিতং পুনঃ | উত্তমোপপমং বর্গে 

হীরকং মরকঃ তথ। | উত্তরে পঞণ্রাগঞ্চ হীরকং মরকং তথ! । 

স্কটিকং মণিবৈদ্র্্যং'রাজাবর্তমথোত্তমং। গণনাশ্চোত্মা জেয! 
নামঘর্গেন লক্ষয়েৎ। মধাঞ্চেব তু পাধাণং তাবকফ্ব গন্ধকং । 

অভ্রকং ঘটিক1 চৈব শঙ্খঞ্চেব তু মৌক্তিকং ৷ অধমামৃতকান্তেব 

সবানুকা ইষ্টকা স্তথা। উত্তমং দ্বিবিধং প্রোক্তং পুর্ববন্ধীবুকা 
পিষু। পাষাণনীলপদ্মরাগ। বিবিধান্য চ্চ কীন্তিতা । মাণিকাং 

মৌক্তিকক্ষৈব মণিশুক্তিন্চ বঙ্গিম। । এতেষু জীবসংক্ষেয়া জীব- 
কাদিষু লক্ষয়েৎ। বর্ণরাশিস্বট্রহর্ধ। পূর্ববরাশিসমন্থিভাঃ। সপ্ত 

ভিশ্চ হরেস্ভাগং বিষমং ঘটিতং শুভং। আদো স্বরেচযেকে 

চিৎ উত্তরং চাধরং তথ1। তে সর্ধে নামচক্রে চ ভেদজ্ঞানং 

প্রকল্পয়েৎ। ইত্যদাম্যাধাতূসংখা] সমাপ্ত । মুলদৃষ্টে দ্বিধাভেদ- 

শ্ছেদ্দিতাছেদিতং তথা। অধরে ছেদিতং প্রোক্ত মুত্তরেণাছেদিতং 

তথা । প্ররশ্নাক্ষরাণি সমুদ্ধত্য মূলবর্ণে নিহত্য চ। করাভ্যাঞ্চ 

হরেছাগং ছেদাছেদং ন সংশয়ঃ। পঞ্চভেদাঃ পুনশ্চৈব ফল- 

পত্রঞ্চ পুষ্পকং। ত্বচামুলঞ্চ বিজ্ঞেয় মিতি ভেদ মুদাহৃতং। 

বর্ণরাশিহতং প্রশ্ং মধ্য প্রশ্নন্ধ লক্ষয়েৎ। পঞ্চভিশ্চ হরেস্াগং 

শেষং মূলং ভবেত্ততঃ। একং ফলং দ্বিপুষ্পঞ্চ ত্রিপত্রঞ্চ সপুষ্পকং । 

চতুর্থে ত্বক্ ৮ বিজ্ঞেয়ং শৃন্যে মূলং বিনির্দিশেৎ ॥ উত্তরেষু শ্বদে- 

পঞ্চ অধরেষু বিদেশকং | উত্তরেণ ভবেদার্্ং অধরে শুফমেব চ। 

উত্তরাশ্চ স্ুগন্ধাশ্চ দুর্নপ্কা অধরাক্ষরাঃ। উত্তরে স্বরসংখাদামথাদ্য- 
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মধরাক্ষরে। তত্র পঞ্চবিধে! ভেদঃ পঞ্চভির্ভ।গমাহরেৎ। বৃক্ষ- 

গুমুলতাৰরী কনঞ্চেব তু পঞ্চকং। পঞ্চমাশ্চ যদা! দৃষ্ট! অধরা- 
চৈ নামকাঃ। তত্রার্্রগুণমাখ্যাতং কাষ্ঠঞ্চেব নিগুণং। 

দ্বিগুণা স্ত বূতাঃ প্রশ্ন! মূলং ক্ষিপ্রং সমুদ্ধরেৎ। খতুভিশ্চ হরেস্তাগং 

পেষঞ্েধ বিনিদ্দিশে। কটুতিক্তকষায়াশ্চ ক্ষারশ্চ অল্পমে- 
বচ। মধুরঞ্চ তথাজেয়ং কবায়াশ্চ দ্বিধা স্থতঃ | একদৃষ্টে ভবেত্তিকং 
কটুত্বঞ্চ দ্বিভীয়কে। তৃতীয়ঞ্চ কষায়ঞ্চ ক্ষারৈব চতুর্থকে | 
পঞ্চমঞ্চ যদ] দৃষ্টং বিশ্বা্িলবনং পরং | হষ্ঠে মধুকরং জেয়ং 
সপ্তমানি চ লক্ষয়েৎ।, স্বর্গং মর্ত্যঞ্চ পাতালং অক্ষরাশ্চ রিক- 
ল্য়েং। ইতি মূলপ্রকরণং। 

বর্ণনংখাং প্রবক্ষ্যামি চিন্তা লুকিশ্চ মুষ্টিভিঃ। অআইঈ 
মষ্টিমেকাং পঞ্চপঞ্চকসপ্তয়োঃ। এ স্বয়ং চতুর্থধ্চ ও ও বষ্টভ্তৈ- 
বচ। অস্তিমঞ্চ যদ। দুষ্ট! ত্রিপঞ্চমাদ্ধিনিদ্দিশেহ। উভয়ন্ত ক্লৃতারাপিঃ 

পাতনীয়া ধরানি চ। প্রশ্নমাত্রাহাতান্রীণি সপ্তভাগং প্রদাপয়েৎ। 

শেষং ষ্পদ্ধমিতোধন্ত বর্ণসংখ্যা বিধীয়তে। আলিঙ্গিতে দেব- 

ভূমৌ জনাশ্রয়েইভিধূমিতে । দদ্ধপ্রশ্ন। যদ দৃষ্টা কথ্যতে চাহি- 
সংশ্রন: | দ্বিগুণাঃ প্রশ্নবর্গাশ্চ বর্ণসংখ্যা! হতানি চ। স্বরমাত্রৈব 
সংযোজা দ্বিত্রিভাগং সমাহরেৎ। দেবাশ্রয়ং চৈকদৃষ্টে জনাশ্রয়ং 

দ্বিতীয়কে | অন্তে চ অহিসংদ্েয়ং স্বরাইদাস্ততঃ স্ৃতাঃ। 

অভিথাতে দগ্ধদৃষ্টে মুষ্টিবন্ধে চ সপ্তভিঃ। অসংযুক্তে চ ষড়ভিশ্চ।- 
ভিহিতে পঞ্চকং তথা। ধুমিতে তু তৃতীয়ন্ত একমালিঙ্গিতে 

এতং। শ্বরাংস্ত গ্রশ্নে সংগ্রাহ ত্রিভিভাগং সমাহরেৎ। সঞ্থভিশ্চ 

হরেসাগং মুষ্টিসংখা।ং পরং বদেৎ। অথবা চাষ্টভাগেন মুষ্টিসংখ্যাং 
বিধীয়তে। ইতি চিন্তামুষ্টিভেদঃ ॥ 

নামবন্ধং প্রবক্ষযানি অক্ষরাণি স্বরাণি চ। উত্তরাশ্চ যদ 
প্রপ্নাঃ সমেযু বিষমেষু ট৮। বিষমে চ সমং নাম দশ্ঠতে নান্র সংশয়ঃ। 
সমেযু বিষমং নাম বিষমেধু সমং পুনঃ | মিলিতাস্ত্ব যদ! প্রশ্ন 
উন্তরাপ্যধরাণি চ। বিষমস্ত সমং নাম বিক্রান্তং টনব লক্ষয়েৎ। 
অক্ষরস্ত দ্বয়ঞৈব সংঘুক্তে ৮ বিনিদিশেৎ। অসংযুক্কে দয়ং দৃষ্টা 
৮তারে। বিহিতং পরং। পঞ্চভৃতাবিহিতেইভিঘাতেক্যষ্ঠ সংস্থি- 
তং। পঞ্চভেদা যদ! দৃষ্রাা তদ! সপ্ত ন সংশয়ঃ। . অক্ষরাশ্চ 

বদ দৃষ্টা সর্বে আলিঙ্গিতান্তথা ৷ দ্বিপঞ্চমস্থিতং নাম চাভিধূমে 
চতুর্থকং। দ্বিচতুর্থে ভবেঙ্দন্ধং ত্রিবর্গে চ যশোক্ষরং । আচতু- 
থা সমংনাম শেষস্ক বিষমং শ্মতং। নেত্রবহিশরং যষ্টো 
বিষমো বন্থচক্ুমা । অর্কেণাপি হতাঃ ক্ষিপ্রং শেষবর্গহতানি চ।5 
একত্রান্ররুক্োরাশিঃ সপ্রদ্দাগত পাপতসজ সা ৮৭৩ কলা কপ 
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কিঞ্িৎ বর্ণসংখ্যা চ তথিধা। .বর্ণসংখ্যাহতাঃ প্রশ্ন উত্তরা 
ধরাণি চ। অক্ষরাণি চ মান্াণি ভাগং দদ দ্যথাক্র: 
অক্ষরাণি শ্বরেণ চ। অষ্টমাত্রাসমাযুক্তং নামবন্ধং ন সংশযঃ 

উঞ্ণনম। যদ! দৃষ্ট দগ্ধ স্বরমেব চ। এতে মাত্রাবিযুক্তা ব! 
বন্ধের্থাক্রমং । স্বরাত্রীণি যদ! দৃষ্ট! উত্তরাশ্চ বিলেষতঃ। * 
চ মবৰর্ণানি আরভ্য নবইধাতে | অধবর্ণাঃ স্বরাদীর্ঘা যদ! শ 
প্রদৃস্থীতে ৷ তদা তু আদিবর্ণং তু অস্তিমং প্বরসংযুতং। € 

য়াশ্চ যদ! প্রশ্নী মাত চৈবোত্তরোত্তরাঃ । তদা তু বর্ণভে 
নামবর্ণসরং যুতম। অইউ এও উত্তরাঃ পঞ্চচত্বারঃ অ! 
এ ও অধরং স্বরং । দৃষ্টা ত্রয়ং উ অং অঃ দবয়ং স্বরং সংযুত 

স্বরাদীর্ঘা যদ! দৃষ্নী একং বা স্বরমধ্যমম্। বিসোমেন যদা 
অন্তিনান্তি প্রদৃশ্ততে । আলিঙ্গিতে তথা ধূমে দগ্ধামাত্রা 

ভবেৎ। তর] তশ্তা ভয়ং জ্ঞেয়ং একীকৃত্য ন সংশয়ঃ। 

'খ্যা পুনর্ষোজ্যা। পাতনীয়। ধরাণি চ। ইন্ত্রীরাণাং হরেন 
নামমাত্র। স উচাতে। প্রশ্নমাত্র। হতার্কেণ ক্ষিপেত্বণান্ যথাক্র' 

তাগং দদ্যাদ্বিশেষেণ শেৰং মাত্র। ন সংশয়ঃ। ইতি নামাক্ষরও 
রণম্ ॥ অথাতঃ সংগ্রবক্ষ্যামি নামচক্রং যথ! স্থিতম্। ব্রেলো 

দৃশ্যতে যেন দেবানামপি ছু তং । ব্রৈলোক্যং জ্ঞায়তে । 

আব্রক্গভুবনাস্তিকং। সংযুক্তাদি বদ! প্রশ্নঃ প্রথমং বর্গবর্ণব 
অভিঘাতে। দ্বিতীয়স্ত তৃতীয়ে নালিঙ্গিতং পরম্। অধরা 

চতুর্থ দগ্ধে তু পঞ্চমং স্থৃতম্। যডিভস্ত অসংযুক্তম অ 

হিতং সপ্ত উচ্যতে । অষ্টমন্ত ভবেদট্টমেহক্টো চৈধ হতানি চ | এ 

অষ্টমভাবান্ লক্ষপ্েন্ প্রমত্রতঃ | প্রথমে প্রথমো। বর্গঃ দ্ধ 
যন্ত্র দ্বিতীয়কে। তৃতীয়ে তু ত্রয়ং দৃষ্টং চতুর্থে চ চতুর্থক 
পঞ্চমে পঞ্চমং জেয়ং যে টৈব তু যষ্ঠটকম্। সপ্তমে তু ভা 

সপ্ত অষ্টমেচাষ্টমং ম্মৃতম্। আদাবস্তে তগ্না মধ্যে সংযোগ 

গুরুরক্ষরৈঃ। তদাদৌ বর্ণং বিজ্ঞেয়ে। নাত্র কার্য বিচার' 

প্রথমবর্গবর্ণন্ত প্রথমস্বরবর্জিতং । তৃতীক্ষে প্রস্থিতো। বর্গঃ অ' 

পঞ্চউচ্যতে ৷ উত্তরাশ্চ যদ] প্রশ্নাঃ শ্বরবর্ণাধরোত্বরাঃ | ব' 

ষষ্ঠে ভাতবে। দ্বিতীয়ে নাত্র সংশয়ঃ | একে দুষ্টে দ্বয়োবর্ণঃ ৎ 

ভেদে স্বরস্থিতং ্বরবর্ণস্তদা বষ্ঠসপ্রমত্ত বিজানতঃ । অবর্ন্ত 

গর্ত যদ] প্রশ্নে প্রদৃহ্াতে ৷ তদা তু অষ্টমে বর্গ অক্ষরং £ 

সংশয়ঃ। ককারহ্য পকারাস্তং ছয়োবর্গ পতত্যপি। প্রথমে 
তবেদ্বর্গং লক্ষপ্নেচ্চ গ্রীযত্বতঃ। মিশ্রিতাশ্চ তয়োবর্গাঃ শকা 
স্বকারকং। বষ্ঠসংথা। যদ তত্র অস্তিমং হিতু লক্ষয়েৎ। চ. 
নি নিই টিন খু পপ পরশ ০০০ ৪০৭ শত এও পরী: এর সস শি 
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বিশেষেতঃ ।* ভটবর্সো যদা দৃষ্ঠৌ চতুর্থেংস্তিমঞ্চ যৎ। পকারস্ত | স্তত্র গ্থাষ্টকোষ্ঠেু যোড়শঃ। অকারাদিচতুকষস্ত 
সকারন্ত তৃতীয়ে নাত্র সংশয়ঃ। যকারম্ক ককারস্ত যদ! প্রশ্নেত্ত 

মধাগৌ । তদা! বর্গন্বিতীয়োস্ত অক্ষরস্ত ন সংশয়ঃ ৷ অবর্ন্ত কব- 
গস্ত যদ! প্রশ্নে গ্রকারয়েৎ। তদ] তু প্রথমং জ্ঞেয়ঃ নাত্র কার্য্যা 

বিচারণা । ইতি বর্গীনয়নভাবদ্বাদশপ্রকরণম্। 

থাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মধ্যবর্ণং যথাবিধি। সিদ্ধানস্তি যেন 

নামানি ত্রিযু লোকে চরাচরে। বর্ণপ্রথমং তৃতীয়স্ত হশ্বমাআানু- 

সংযুতং । তদ! তু বর্গে মধ্যে তু অক্ষরং প্রথমং গশুভম্। অধরাস্ত 
যদা বর্ণ দৃষ্টশ্চেদ্থিচতুর্থকাঃ । তদা দ্বিতীয়বর্ণস্ত জ্ঞাতব্যং বর্গ, 
মধ্যতঃ। দগ্ধবর্ণ। যদ1 দুষ্ট! উত্তরাণ্যধরাণি চ। তদ! তৃতীয়বর্ণস্ত 
নাত্র কার্ধ্যা বিচারণ]। উত্তরন্ত যদ! বর্ণং ম্বরাশ্চৈবা ধরা যদি । 

জ্ঞাতব্য চতুথক্চ প্রশ্নমধয ডু লক্ষয়েৎ। অধরন্ত যদ| বর্ণং শ্বরা- 
শ্চৈবোত্তরা! যদি। তদ! তু পঞ্চমে স্থানে দৃশ্বাতে বর্গমধ্যতঃ। 
অভিঘাতে যদ পশ্থেৎ দৃশ্ততে পঞ্চমাক্ষরং । অভিহিতে 

চতুর্থধ্ বিহতে চ তৃতীয়কম্। অসংযুক্কে দ্বিতীয়ন্ত সংযুক্ত 

প্রথমাক্ষরম্। ক্রমেণ গৃহ্াতে বর্ণে বিশেষমুত্ক্রমেণ চ। গৃহাতে 

প্রশ্ননাত্রা তু বর্গবর্ণহতানি চ। পঞ্চসংখ্যান্ৃতং ভাগং শেষস্থ বর্ণ 
উচাতে। আলিঙ্গিতাশ্চ যে বর্ণাঃ স্বরৈরীর্ঘৈ নিহস্তি চ। প্রশ্ন 

সংখ্যা তু সংযোজ্য বর্গবর্ণাৎ নিহস্তিচ। মাত্রাদপ্ধা তু 
সংদৃগ্রী তেন বর্থং নিহস্তি চ। তন্ত মধ্যে ত্রয়ং গ্রাহথং ভাগং 

দর্যাদ্যথাক্রমং | অক্ষরে প্রথমে প্রশ্নে স্বংবর্ণং দৃষ্ঠাতে বদি । 

তদ। প্রশ্নীহতং যডভির্মাত্রাপিগস্ত সংযুূতঃ | একদৃষ্টে তৃতী, 

রস্ত তৃতীয়েন তু পঞ্চমম্্। পঞ্চমেন ব্রয়ং তাবৎ দ্বয়খৈঃব 
চতুর্থকে। চতুর্ধে পঞ্চমং জেয়ং বর্গে বর্গে যথাক্রমং। এব. 
মাদিহতং বর্গস্তদা বর্ণস্হুটোৌ ভবেৎ। উর্ধরেথান্ত্রয়োদ্ঠঃ পশ্চা- 
ছিত্বা তু পঞ্চধাঃ | স্বরাশ্চ অক্ষরাশ্চৈব দাতবাশ্চক্রমধ্যতঃ । 

মধ্যচক্রে বদেৎ সংখ্যা তেটনবোতক্রমেণ চ। অকডমাশ্চ বিজ্ঞে- 

যান্ত্রেলোক্যং দৃণ্তে ন্ফুটং। আলিঙ্গিতে চতুর্ঘন্ত চতু ধরন্তঃ পুনঃ 
পুনঃ ॥ পুনরেব চতুর্থন্ত সহস্তবর্ণসংখ্যয়।। অষ্টাদশস্থিতা ধূমে 

ত্রিভিঃ স্থানে পুনঃ পুনঃ | দদ্ধন্ক চ অয়ং ভেদোবুধ্যতে নাত্র 

ংশয়ঃ। প্রশ্নবর্ণহতং চক্রং যে বথ! যেন সংস্থিত। তেন চক্রং 

হরেস্তাগং অক্ষরশ্থ ন সংশয়ঃ। আলিঙ্বিতে ক্রমাদ্র্ণাদ্ব্ণে! 

ধৃমাদ্ধ্যতিক্রমাৎ। দগ্ধগ্রশ্নো যদ! দৃষ্টা চত্রভাগেন লক্ষয়েৎ। এখু 
ক্রশ়ং মহাচক্রং সর্বচক্র সনুত্তমম্। পুনরন্যৎ প্রবক্ষযাষি 
সব্বচক্রমগ্ুমম। সারাংসারতরং সারং সামুদ্রং নাম নামতঃ। 

পঞাারথাও সম্মহত্জা পলতখনিসিনল্ঞ পরিওপণ । দখংজ রা! ওল 1. 

ফোখে চতুফষকং। ককারাদি ত্রয়োদশ ভ্ত্রয়োদশঃ পুনঃ 
পুনঃ। পুনশ্চৈব ত্রয়োদস্তঃ কোষ্ঠে কোঠ্ঠে ত্রয়ং আয়ং। যুগ্ধং 
্রয়ঞ্চ পঞ্চার্টো পঞ্চাষ্টো চ হবয়ং ত্রয়ম্। বেদরপদ্বয়ং যহ্ঠদ্য়ং 
ষষ্ঠযুগঃ শশী । ২1৩1৫৮1৫1৮২ ৩৪1১1 ২। ৬। 

। ২।৩।৪।১। আলিঙ্গিতে ত্রয়োদশবর্ণানুসংখ্যয়া। অষ্টা- 

দশস্থিতে| ধূমে চক্রবর্ণন্ত গৃহতে | সপ্তদগ্ধে স্থিতং নিত্যং পুনশ্চৈৰ 
চতুর্দশঃ। অপসবাং ততোগ্রাহাং অষ্টতাবসমুদ্রকং । প্রশ্নসংখ্যা- 
হৃতং সর্ধ মেকৈকস্ত যথাবিধি। চক্রাক্কেন হতাঃ সর্ব্বে কোষে 

কোষ্ঠে হতানি চ। প্রশ্নবর্তস্ত যংকোষে তদস্কং দ্বিগুণীকৃতং । 

ক্রমেণ গৃহাতে কোষ্ঠে স্বরব্ণন্ত নির্ণয়ঃ। ইত্যক্ষরানস্ননত্রয়ো- 
দশগ্রকরপং। উদ্ৃতানি শতাঃ পঞ্চষ্টিমেকাদিকং যুতং | প্রশ্ন 

বর্ণান্ ক্ষিপেত্তত্র বর্গমানং নিহস্তি চ। অষ্টাতিস্ত হরেস্তাগং শেষ: 

বর্গং বিনির্দিশেৎ | স্বরাস্তে পাতয়েদ্বণান্ বর্ণক্ষিগ্রহ্তানি চ। 

ভাঁগস্থ অষ্টতির্দদ্যা চ্ছেষং বর্গং প্রকল্পয়েৎ। ভাগরাশিং 

পাতয়েৎ ক্ষিপ্রং তত্রযস্ত হতং পুনঃ। পূর্বাস্ন্ত হরেছ্াগং 

শেষং বর্গানি 'সংশ্রয়েৎ। গুণিতং চ স্বরৈরেকং বর্ণরাশিস্ক 

পাতয়েৎ। ভাগন্তং জায়তে তত্র নিতান্তং বর্গসম্তবং | ষটত্রিং- 

শংস্থিতং শ্লোকং পাতনীয়াধরাধরৈঃ। শেষেণ নিহতং ক্ষিপ্রং 

ভাগং দদ্যাদ্যথাক্রমম্। অভাবাশ্চ দা প্রশ্নীঃ সংযুক্তং যট ত্রিং- 

শয়োঃ। সমে রূপং প্রদাতবাং বিষমে নহি সংশয়ঃ | পরশ্র- 

মাত্রাহতং ক্ষিপ্রং পাতনীয়াধরাশি চ | উত্তরাণি চ সংযোঞ্জা 

শেষবর্গস্ত নির্ণয়ঃ ॥ উত্তরাশ্চাধরাশ্চৈর সর্ব বর্ণ যথাক্রমং। 

একত্রান্ুহৃতারাশি রষ্টভাগং সমাহরে। প্রশ্নমাত্রা হতাবর্ণাঃ 

শবসংখ্য। প্রদাপয়েৎ। অষ্টুতিশ্চ হরেছাগং শেষং বর্গা্ুদহীতে। 

হস্বমাত্রাহতাবর্ণাঃ ক্রমেণৈব যথাবিধি । ততক্রমেণ হরেছাগং 

ভাগং দদ্যাচ্চ লক্ষয়েৎ। অতচযা দা প্রশ্ন। উত্তরম্বর- 
যুতাঃ | তদ! তু গুগয়েস্তত্র পর্বভাগং সমাহরেৎ। উত্তরন্তা- 

ধরঞৈব পাতনীয়ৌ পরস্পরৌ। শেষমাত্রা তু সংযুক্তং ভাগং 
দদ্যাদ্যথাক্রমং । উত্তরাশ্চাধরাশ্ৈৰ সমক্ষিপ্রং যদা ভবেৎ। 

তথাপি সপ্তভিগুণাঃ ত্রিভিত্দ্যান্ধরেত্ততঃ। দীর্ঘমাত্রাস্থিত বর্ণ 

স্তেন তন্ত নিহস্তি চ। বর্ণসংখ্যা হরেদ্ভাগং শেষং বর্ণার্থ উচ্যনে। 

উত্তরাশ্চাধরাষ্চৈৰ নিহতাশ্চ পরম্পটরঃ। একত্রানুহতোরাশি 
ভাগং দদ্যাদ্যথাক্রমং । আলিঙ্গিত1 যদ| বর্ণ মধ্যে শবং 

গ্রজায়তে। এবুমাত্রাতাঃ সর্বে তদা বর্গক্কুটোভবেৎ। 
নাআবর্ণ্ম বশির বীর্শ্চতর্থকহ ততহ । এষ শকল্ত সংযক্রং ভাগং 



* ২১৪ 

দদ্যাদাথাক্রমং | যন্তবর্ণস্বিতা মাত্রা তেন তশ্ত নিহস্তিচ। 

একত্রানুহ্ৃতাঃ সর্বে ত্রিগুণস্ত বিভাজিতং | যস্তয বর্গস্থিতাবণ! 

হতাঃ সর্বক্রমেণ চ |: একভ্রালহতারাশিবর্ণসংখ্যা তু সংযুতা। 
ক্রমাঙ্তাগং হরেচ্চৈব শেযোবর্গঃ প্রদৃশ্ততে | প্রথমে দ্বিগুণ 
ত্রিগুণঞ্চ তৃতীয়কে ৷ চতুগুণং তৃতীয়স্ত চতুর্থং পঞ্চসংগুণং | 
পঞ্চমঞ্চেব বর্ণস্ত হতঞ্চেব তু সপ্তভিঃ। অষ্টভাগং প্রদাতব্যং 
শেষং বর্গং বিনির্দিশেৎ। অবর্গাদি অকচট তপযশা বর্গাঃ 

অআইজঈউউএএওওঅংঅঃ। কখগতঙচছজৰ 
ঞটঠডঢপতথদধন পফবভ মযরলবশষসহ। 

ইতি গতং বিগ্লোতিতচক্রং। তৃতীয়াদ্বিগুণ! প্রোক্তা চতুর্থে চ 

চতুগুণা। একত্রামুকৃতা রাশি টৈত্যচক্রং সমৃদ্ধৃতং। প্রশ্নরাশি- 
ততাঃ পঞ্চ মিশ্রিত। বেদসংখ্যয়! | ক্রমেণ হারিতং তত্র শেষং 

বর্গং বিনির্দিশেধ । অ। এখ ছঠথফ রযানবাক্ষরাঃ পঞ্চবর্গীঃ 

ক্মেণৈব ক্রমেণৈব সমৃদ্ধতাঃ | বর্ণমাণেন সংগৃহা গণচক্রং 

বিনির্দিশেৎ। হতং তৎ সপ্তভিঃ ক্ষিপ্রং সংযুক্তং তত্র কারয়েৎ। 

ভাঁগেন হারিতং তত্র শেষং বর্গে। বিনির্দিশেৎ । অত্র কচটত 

পযশা আতএখছঠথফরযাঃ ই ওগজডদবলমাঈ 
উঘঝঢধভবহাউ উ অং অঃ ঙঞণনমাঃ। অবিহিত- 

প্রশ্নে গণচক্রং মমাগ্রং। দ্বিধা তু বর্ণসংখ্যা তু পঞ্চবর্ণা: স্বরৈ- 

যুত। একীরুতা তদা সর্ধে গরুড়চক্রং স্থিতং পরং। নবভিশ্চ 
হতারাশি যুক্তী চাষ্টভিরেব চ। পুর্বভাগং স্থিতং তত্র বর্গঞৈৰ 
বিনিদিশেৎ। অআইঙঈউউএএঁওওঅংঅঃ। কখগ 

খঙচছজঝীঞটঠডঢণতথদধনপফবভমযরল 

বশষ সহ । অবিহিত প্রশ্নে গকুড়চক্রং সমাপ্তং । 

ক্রমেণ অক্ষরাঃ সর্বে হতং পঞ্চ বিশেষতঃ । এযু ক্ষিপ্রঞ্চ 

হণাতবাং চক্রং সিংহাবলোকিতং | একাদশহতাঁরাশৌ দশসংখ্যা 

£ত* পরং। ক্রমে ভাগং পুনর্দদা। চ্ছেষং বর্গং বিনিদ্দিশেৎ। 

অআ ইত্যাদি ক খ ইত্যাদি চ। অবিহিতগ্রাশ্ে সিংহাব- 

লোকিতং সমাপ্রং। 

বে বর্গে স্থিতক্চৈব অষ্টবর্গং যথাক্রমং । এক্রান্থরুতাঃ 

সর্ষে নন্দাবর্তম্ত নির্ণয়: । ত্রয়োদশাহতং পিওং যুক্তষ্ণৈব চ 

ইাদশং | হারিতঞ্চ পুনর্ভাগং নন্দ্যাবর্ডং যথাক্রমং। অকচ 

টতপযশাঃ। অআইঈইত্যাদি। কখগঘ ইত্যাদি। 
ইতি দগ্ধ প্রশ্নে মওকপ্লতচক্রং | ৃ্ 

স্বাংশপক্ষেগণচক্রং মণ্ডুকেন দ্বিীরকং | তৃতীয়েন ভবেদ্বর্ 
নন্দাবর্তং বিশেষতঃ। অশ্থমোহিতচক্রস্ত পঞ্চমন্ত গজাহবর়ং । 

চন্দ্রোন্সীলন | 

ষড়ভিঃস্থানে ভবেদর্গং গরুড়চক্রং বিনির্দিশেৎ। সিংহাঁৰ" 
লোকনে সণদৈত্যচত্রস্ত চাষ্টমং। অষ্টচক্রং ময়! খ্যাতং বর্গসংখ্য।ং 

বিধীয়তে ৷ সপ্তবর্গান্ সমুদূত্য ককারাদি যথাক্রমং। ককা- 

রাদি স্থিতধ্ৈব বর্ণসংখ্যাক্রমেণ চ। চতুর্থবর্গন্ত বর্ণে তু 
ক্রমরূপত্ত মিশ্রিতং। ষড় তিযুগ্মং প্রদাতবাং জানীয়ান্বাদশশ্বরান্। 
ততঃ প্রশ্নং সমালোক্য বর্ণসংখ্যা তু বর্ণয়োঃ। একত্রান্কুতো- 

রাশিরহতং ষড়ভি্নবরয়ং। পাতয়েৎ প্রশ্নমধ্যে তু অষ্টভাগং 
যথাক্রমং । যচ্ছেষং তত্তবেগ্ববর্গ অষ্টচক্রং মহান্তং ককাকিকী 

ইত্যাদি। থ খাথি খী ইত্াদি। হহাছি হী ইত্যাদি 
ইতি পর্য্যস্তং বোদ্ধযং ॥ ইতি চক্ত্রোন্মীলনে সর্ববর্গানয়নং।: 

আলিঙ্গিতে ক্রমে বর্গং ক্রমবর্গং তৈব চ। অভিধূমিতে 
ধ্যুক্তে প্রথমন্ত বিতীয়কং। প্রথমে বিদাতে অস্তে অস্ত 

প্রথমমেব চ। জ্ঞায়ন্তে অক্ষরান্তত্র দগ্ধং প্রশ্নং যদা ভবেৎ। 

সংযুক্তে চৈব বিহিতে অভিঘাতে বিশেষ5ঃ। অস্তিমে মধ্যমং 

বিন্্যান্সধ্যমং প্যাদিসংশিতং। যেন যেন তু বর্ণেন দ্বিতীয়ে! মধ্য 

মান্তিকঃ। মীত্রাভাবেন জ্ঞাতব্যং যেন নাম প্রসিদ্ধ্যতি। সপ্ত- 
বরণস্থিতাঃ পঞ্চ ষড় ভিশ্চৈব চতুর্থকং | পঞ্চমন্ত ভবেতরীণি চতুর্থস্ত 

দ্বয়ং তথ] । দ্বশ্নং মাত্রা খ্রিভিবর্ণে ঘ্য়োবর্ণা দ্বয়ঃম্বরাঃ | বিলোমে 

তুষদা দুষ্ট! মাত্রাহীনন্ত লক্ষয়েখ। আলিঙ্গিতে দ্বয়োর্মাত! 
মাত্রাতিধুমিতে তথ। | দগ্ধমাত্র! যদ! প্রশ্ন বর্ণস্ত কেবলং তথা । 

চতুঃসংখা। তু সংযুক্তা ৷ শেষ প্রশ্ন যদ! দৃষ্টা' তদ! বর্ণস্ত কেবলং। 

্রশ্নমাত্রাহতাঃ সর্বে নামমাত্রাহতানি চ। শেষমাত্র! তু সংযুক্তা 
নামসংখ্যাহতানি চ। প্রথমং সপ্তমঞ্চেব দ্বিতীয়ন্ত তু চাষ্টমং। 
ভূভীয়ে নবমং প্রোক্তং চতুর্থে দশমং স্বৃতং | পঞ্চমে চৈকা- 

দশঞ্চেব ঘষ্ঠে দ্বাদশকন্তথ। | শ্বরাশ্চৈব বিনির্দিশেৎ। সপ্তমস্ত 
যদ! দৃষ্টং তদা ষষ্টস্বরং স্থৃতং | অষ্টমে তু স্থিতাঃ পঞ্চ নবমে চ 

চতুর্থকং। দশমে চ যদ। দৃষ্ট! মাত্র! চৈব ভৃতীয়িকা। একাদশে 
দ্বিতীয়স্ত দ্বাদশে সপ্তমং স্বরং। দশমঞ্চাষ্টমঞ্ৈব অস্তোৌ চৈৰ 

স্বরগ্বয়ৌ। মাত্রাহীনাত্ততানায়| শ্বরবর্ণং বিনির্দিশেৎ। অষ্টিসপ্ত- 
মিতং ক্ষিপ্রং প্রশ্রমাত্র। নিহস্তি চ। রবিসংখা। হরেস্তাগং শেষং 

মাত্রা প্রকরয়েৎ। প্রশ্নস্ত প্রথমে বর্গে হতং ক্ষিপ্রং বিশেষতঃ | 

সর্ধমাত্রাহ্ৃতামোক্ষ। ভাগং দদ্যাদ যথাক্রমং। সপ্রমাত্রাহুতা বর্গং 
বর্গং চৈব তু নির্ণয়ে ॥ বর্ণসপ্তাষ্টমং যুক্ত পূর্বভাগং সমাহরেৎ। 
যেন যেন হি বর্ণানি অক্ষরাপি শ্বরাপিচ। তেন তশ্তাপি 

জাতবাং মাত্র! চৈব ত্রয়োদশী । ইতি স্বরানয়নং নাম প্রকরণং 
সমাপ্তং। 



চন্দ্রোন্মীলন | 

ভূমিচক্রংগপ্রবক্ষ্যামি অন্তি নান্তি যথা তথা!। লাভালাতং 
ভবেষ্ষেন নিছিতং ভূমিদ্রব্যয়োঃ । উত্তরোত্তরে তবেদ্দ্রব্াং 

খলিত মুত্তরৈঃ স্বরৈ;1 অধরোত্তরে মান্তি দ্রবাং শৃহাক্চেবাধরা 
ধরৈঃ।  উত্তরাশ্চ যদা প্রশ্ন। দগ্ধমাত্রাস্ত সংযুতাঃ | তত্র স্থানে 

ভবেদত্্রব্যং জ্ঞাতব্যঞ্চ নবাক্ষয়ৈঃ | প্রশ্নসথ্মাক্ষরৈগ্রণাহ্যং গ্রছ- 
সংখ্যাহুতানি চ। করাভ্যাযাহরেস্তাগং বিষমে দ্রব্য প্রজায়তে। 

বর্ণসর্ধার্থমাত্রা তু গ্রহসংখ্যাহতানি চ। পূর্বভাগং হরেত্তত্র 
শৃন্তে শূত্তং প্রজায়তে | ব্রিগুণাশ্চ হৃতাবর্ণ। ছি গুগাঃ শ্বরসংযুতাঃ। 

পঞ্চতি স্ত পুনর্ষোজাং পূর্বভাগং সমাহরেৎ। লাতন্তার্থে যা 
প্রশ্নীঃ * * * চিস্তয়েৎ। সপ্ততিস্ত হরেপ্তাগং বিষষে লাভং 

ন সংশয়ঃ। উত্তরন্তাধরঞ্ব পাতনীয়াঃ পরম্পরৈঃ। শেষস্ত 
তিষ্ঠতে কিঞ্চিৎ সপ্তভাগান্ প্রদাপয়েৎ। বর্থসংখ্যাহতাঃ প্রশ্নাঃ 

সর্বমাতাহতানি চ। পুর্বভাগং হরেত্বত্র লাভালাভং বিনি- 
দিশেৎ। আলিঙ্গিতে ভবেল্লাতো নান্তিলাভোংভিধূমিতে | দগ্ধ- 

প্রশ্না বদ! দৃষ্ট1 গৃহত্রব্যং বিনস্ততি । দগ্চপ্রশ্না যদ! দৃষ্টাশ্চতুরাশী 
বিনির্দিশেৎ। বর্গসংখ্যাহতাঃ গ্রশ্নী স্তত্র বর্ণ নিহস্তি চ। উত্তরা চ 

তবেস্তাগং পূর্বসংখ্যা বিধীয়তে | উত্তরা অধরাশ্চৈব নিহিতাশ্চ 
পরম্পরৈঃ | পুর্বভাগং পুনর্দদ্যাৎ শেষং পূর্বং ন সংশয়; প্রশ্ন 
হুগ্মাক্ষরৈঃ কৃত্বা সর্বমাত্রাসমধিতাঃ। দ্বিগুণ চ কৃত রাশিঃ 

পূর্বাভাগং সমাহরেৎ। সংখাধিক। যদ! প্রশ্না অষ্টভাগস্ত হগ্ঠতে। 

গ্রহসংখ্য। হরেস্ভাগং রাত্রাণি তত্র সংখ্যয়। ধাতুর্বর্ণবিধ। ভেদা 
বরখ্ৈব তু যাদৃশম্। কল্সয়েতেন ভাবেন ভূধিভাগং চতুঃস্থিতং। 
অহিচক্রং প্রবক্ষ্যামি তৃমিস্থানস্ত লক্ষণম্। অষ্টরেখাঃ সমুন্ধ ত্য 

-পশ্চান্তিত্বা তু পঞ্চধ!। অষ্টাবিংশত্তথা! রেখ। খক্ষমান] তু বিশ্যসেৎ। 
চতুর্দশদিনং যাতি রাতরৌ চৈব চতুর্দশং। দিনমানে হরেস্তাগং 
নুর্ষ্যে খক্ষাণি কারয়েৎ। যদ! খক্ষে স্থিত শ্চন্দ্রো! যত্র স্থানে 
ব্যবস্থিতঃ। তশ্মিন কোষ্ঠে ভবেদ্দ্রব্যং নাত্র কার্ধযা বিচারণ। | 

রেবতী চাখিনী হস্ত! মুগমূল! পুনর্বন্থঃ । রোহিনী শ্রবণ! পুষ্যা- 

শ্লেষা চ ভরণী তথা । আর্ত পূর্ববপদ। চৈব অভিজিচ্চ সমদ্বিত1। 

একানি শশখক্ষাণি শেধাণ্যর্কায় কল্্যতে। শশাঙ্ক অন্যরক্ষেযু 
চক্রমধ্যব্যবন্থিতঃ | তদ! চ শুন্যমালোক্য নামচক্ত মুদাহতম্। 

ভমিচক্কং প্রবক্ষ্যামি ভ্রবাস্থানানি লক্ষণং। বহ্ধিপঞ্চস্থিতাং- 
শেন গ্রহকুত্র শ্রয়োদশঃ । ক্রমে ক্রমে চৈব শুন্যং দদ্যাৎ তু চৈব 
মধ্যমে। আদৌ প্রশ্নে বদ! দৃষ্টং স্বরবর্ণোতরোত্তরং । তত্র স্থানে 
ভধেদৃত্রব্যং চক্রহধ্যে তু লক্ষয়েৎ। চক্রাদেস্ত এতাবর্ণ। উত্তরাণ্য, 
ধরাণি চ। উত্তরেণ ক্রমোগ্রাথং চক্রমধ্যেইধরেণ চ। ইদং চক্রং 
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ময়াখ্যাতং তৃনায়! হি মহীতলে। ইতি দ্রবানির্ণয়ে ভ্রয়োদশ- 
প্রকরণং ॥ 

অথাতঃ সংগ্রবক্ষ্যামি প্রশ্নগুহানুলক্ষণং। গুভদিনে সুন- 

ক্ষত্রে হগণে গুতসংঘুূতে | শুচিভূ্বা ততো মন্ত্রী লোতমাৎ- 

সর্য্যবর্ষিতে ৷ অক্ষরাণি ততো! গ্রাহৃং মূলকরেধু সংযুতং । শত- 
মষ্টোত্তরং বারং প্রভাতে চ জ্বপেৎ পুনঃ ॥ তেন সিদ্ধাতি তত্বাক্যং 

প্রশ্নে প্রত্যুত্তরং গুভং। অনার্ং প্রশ্নং গৃহ্নীয়াৎ আদ্য- 
বাদাং সদা গৃহী। এবং ভাগমধোদৃষ্টিঃ শ্রবণৌ কর্ণপুরিতৌ । 
নব্রপ্ধণা। দন্ধকুজা আর্তবাংস্ত কঠিনকং। কুদিতং 
সুপ্তার্তপৃ্ঠশবায়োঃ। এউ ইঅও এতান্ এব ন গৃষ্থীয়াৎ 
সভা প্রপ্নং ন কারয়েৎ। বৃদ্ধি ংশং গ্রজায়তে জ্ঞানং নৈব ক্ফাষ্টো 
ভবেৎ। এতৈর্দোষৈ বি্নিষুক্তঃ কঠিনীং মুর্দি সংক্কসেৎ ॥ ইতি 
প্রশ্নলক্ষণম্ ৷ 

শল্যোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি অস্তিনান্তীতি লক্ষণং। জাতিভেদং 
তথ! নাশং কথয়ামি ন সংশয়ঃ॥ অধরাধরে ভবেচ্ছঙ্যং মৃত্তিকায়া- 

গতো! ধটৈঃ। নান্তি শলাং তু বিজ্ঞে়ং প্রশ্নঞেবোত্তরত্তরৈঃ 
অস্তি দীর্ঘ, স্বরে-জেয়ং নাস্তি আলিঙ্গিতেষু চ। দূরপ্রশ্্া যদ দৃষ্া 
স্তদ্ তু মৃত্তিকাগতঃ। বর্গসংখ্যাহতাবর্ণ। স্বিগুণাঃ স্বরসংযুতাঃ। 

হরেস্তাগং ত্রিভিশ্সৈব শেষটচব ধনং বদেৎ। একদৃষ্টে তবে" 
চ্ছল্যং নান্তি শলাং দ্বিতীয়কে | যদা শৃন্তং প্রদৃষ্টঞ্চ তদ] তু সৃতি. 
কাগতঃ। উত্তরোত্তরৈষ্থিজং শৃন্যং উত্তরৈঃ ক্ষত্রিয়ং স্থি তং । অধটৈ- 
বৈশ্মিত্যাঃ শূদ্রঞ্চেবাধরাধরৈঃ। অস্তিমেহস্তজানেয়! বর্ণশল্যং 

প্রকীর্তিতং। প্রশ্বসংখ্যা হতাবর্পেঃ স্বরা দ্বিগুণসংস্থিতা:। 

পঞ্চতিত্ত হরেস্তাগং শেষং বর্ণং বিনির্দিশেৎ। একদৃষ্টে ভবে- 

দ্বিপ্রো বিতীয়ে ক্ষত্রিয়ঃ স্থিতঃ। তৃতীয়ে বৈশ্তঃ বিজ্ঞেয়ঃ শু- 

কব চতুর্থকে। যদ! শুণ্তং প্রদৃষ্টফ অস্তজাম্চ ন সংশয়ঃ। তছতা 
চঙ্ধয়োরেখা পশ্চাসিযং ছ্য়ং পুনঃ | বিদিশাঞ্চ দ্বয়ং তির্য্যক্ চত্র- 

ংখ্যাং সমুদ্ধরেখ । প্রথমং স্বরবর্ণস্ত ক্রমে দদ্যাচ্চ দ্বাদশং | তৎ- 

ক্রমেণ পুনর্দদ্যাৎ ককারাদি ধথাবিধি। ক্রমেগ গৃহাতে বণং 

মধ্যে চৈব চতুর্থকং। বন্ধ! তু বর্জয়েং পঞ্চ শল্যচক্রং ময়োদিতং । 

ংখ্যাধিকা যদ প্রশ্_ী অক্ষরং দৃশ্বীতে প্রবং। তদ| তু তত্র 
ংসারে তবেচ্ছলাং ন সংশয়ঃ। প্রশ্নংখ্যাহভাবর্ণ স্বিগুণাঃ 

্বরসংযুতাঃ । চক্রসংখা। হরেস্তাগং শেষং কোষ্ঠং বিনিপ্দিশেত। 

ইতি শল্যোদ্ধারং নাম চক্রং চতুর্দশপ্রফরণং । 
অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি চৌরপ্রপ্রস্ত লক্ষণং । জায়তে যেন 

বিজ্ঞানং কথয়ামি ন সংশয়ঃ। মন্দিরঞ্চ যদ] দৃষ্টং গ্ষিতৃযুগ্ধে 
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অধঃসংস্থিতং। অন্তস্ত তন্করৈর্নীতং চতুর্ভেদমুদাতং । সংযুক্ে 
চ গৃহে দ্রব্যং আলিঙ্গিতে ন চাক্ষটঃ। ধূমে ধরণ্যা সংদৃষ্টং 
প্রশ্নং নীতস্ত তথ্করৈঃ | প্রশ্নবর্গাহতাবর্ণাঃ পুনর্শাব্রাবিশেষতঃ | 

চতুর্ভিশ্চ হরেন্তাগং শেষট্ৈব ফলং তবেৎ। একৃষ্টে গৃহঞ্চের 
ক্ষিতিমধ্যে দ্বিভীয়কে। উর্দস্থানে তৃতীয়স্ত শৃক্তে নীতস্ক তন্বরৈঃ। 
উত্তরস্ত তবেলাতং অলাতমধরাক্ষরৈ; | পঞ্চমান্তো যদ দৃষ্টা- 
সদ! হামি ম' সংশয়ঃ। দ্বিগুণাক্ষরসংখ্য। তু ব্রিগুণাক্ষরসংযুত1। 
বিষমেষু তবেল্লাতং নাস্তি লাভং সমেষু চ। ফেন বর্গঃ স্থিতো 
বর্ণ স্কেন তন্ত নিহত্তি চ। একত্র চ ভ্ৃতা রাপিঃ সপ্তভাগং 

প্রদাপয়েৎ। বিষমেষু ভবেল্লাতঃ সমে হানিং বিনির্দিশেৎ। 
রূপ ১ রন্ধ ৯ গুগাঃও ফড়ভিঃ৬ পঞ্চ ৫ সপ্ত ৭ সমুন্ধতাঃ ॥ 

নমো! রামচক্দ্রায় ॥ প্রশ্রবর্গাহৃতা স্তত্র উভয়ন্বরং লক্ষয়েৎ। ভত্র 

রাশিহত! দ্বাত্তং পঞ্চ লন্ধ1 নিপাতয়েৎ। সপ্তভিস্ত হরেস্তাগং 
বিষমে লাভং ন সংশরঃ। একাস্তরবসন্তাদিস্বরমাসাদি লর্ষ- 
য়েৎ। ভ্বাদশৈস্ত হরেস্তাগং শেষং মাসং বিনিদ্দিশেৎ। গুরুস্ত 
উত্তরে জেম়ং কৃষঃঞ্চেবাধরাক্ষরৈঃ | বর্থাস্তঞ্চ দ্বিধা! কৃত্বা অমা- 
বস্ত। তু পূর্ণিমা । উত্তর অধরাশ্চিব নিহতাচ্জ পরম্পরৈঃ। 
ত্রিভিশ্ৈব হরেস্তাগং শেষং চৈব বিনিদ্দিশেৎ। একদৃষ্টে গুরু. 
পক্ষং কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়কে । তৃতীয়ে পৌর্ণম।সী চ অমাবন্ত চতু- 
কে । গ্রতিপদাদিচতুর্দান্ঠাং উত্তরাক্ষরসংস্থিতা। অধর! কষ্ণপক্ষে 
তু প্রতিপদাদ্দিচতুর্দশী। অবর্গং পূর্বভাগে তু আগ্নেষ্যাঞ্চ কব- 
গঁকং । চবর্গে দক্ষিণং জয়ং নৈথ ভ্যাঞ্চ টবর্গকং | তবর্গে পশ্চিমে 
ভাগে বায়ব্যাঞ্চ পবর্গকং । যবর্গমুত্তরে চৈব এঁশান্যাঞ্চ শবর্গকং । 

যত্র যত্ত্র চ দৃশ্যতে প্রশ্নে প্রথমবর্গকং। তত্র তত্র দিশোজেয়। 

অক্ষরাস্ততী ন সংশয়ঃ। অজোদয়ে অবর্ন্ত পশ্চিমে তশ্করোগতঃ। 
ধুষোদয়ে কবর্গস্ত বায়ব্যান্ত গতে। খ্ষাবং। সিংহোদয়ে চবর্গ খে 

ুততরপ্তার্ধতত্তদ! | তুলোদয়ে টবশন্ত তটৈগ্ান্াং গতে| গ্রবং। 
বুষোদয়ে তবর্গন্ত পূর্বে তু তশ্করেগতঃ । খরোদয়ে পবর্থস্ত 

আগ্নেয[াঞ্চ গতে। ফ্রবং। গজোদয়ে যবর্গন্ত দক্ষিণে চাগুতস্তদা। | 
খাজে শবর্গসংযুক্তে টনরত্যাঞ্চ ন সংশয়ঃ। স্বরসংখ্যাহতাবর্ণাঃ 

পুনর্ধরগে নিহত্তি চ। বর্গসংগ্স। হরেস্তাগং দিক্সংখা। ভু ক্রমেণ 

চ। প্রশ্নসংখ্যাহতাবর্থাঃ স্বরসংখা। তু সংযুতা। পূর্ববভাগং 
পুনর্দদ্যাদ্দিক্সংখ্যা চ বিধীয়তে। স্বাদশস্ত হতামাত্র| বর্গাস্থ- 

ক্রমনংখায়। ৷ বর্থাত্ততর সমাযুক্তা ভাগন্ত দ্িক্সংখ্যয়া । অধর! 

্রশ্নসংখ্য। ডু অন্তভাবেন লক্ষয়েৎ। উত্তরাশ্ড যদা! প্রশ্ন! ভেদি- 
তশ্চ লঘস্বটৈঃ | তদ1 তস্কর মেকজ সংযক্তং দ্বিতীয়জগ্র] ৷ 

চান্দ্রোম্মীলন। 

অসংযুক্তে ত্রয়ং দৃষ্টং চ কঃ সংখ্যাভিধমিতে। গঞ্চচীরো! তবে 
ত্তজাতিহিত্চ দা ভবেৎ। অভিহিতত্ব যদা প্রশ্নে যট চৌয়ান্ত 
লক্ষয়েৎ। অভিঘাতে সপ্তসংখা| দগ্ধে চৌরাষ্টসংখ্য়! । আদৌ 

প্রশ্নে তু যে! ৰর্ণঃ সা সংখ্যা তত্র তক্করৈঃ। জ্ঞাতব্যস্ত বিশেষেগ 
অষ্টতাবেন লক্ষয়েৎ। প্রশ্নসক্মাক্ষটৈ দূ€& রসবেদং নিযোজ- 
য়েখ। পূর্বস্বরৈগুশিতং তত্র অষ্টভাগং সমাহরেৎ।' বর্ণবক্িস্তখা 
ব্ধি বেবাপরসং তথ।। যাত্রায় মিদং সংখ্যা গ্রহেণ তু হরস্তি 
চ। বর্গত্ৈব তথ! বর্ণাহতং বড় তিঃ শ্বরান্বিতাঃ। সগ্ততিপ্ত হতরে- 
্তাগ্বং চৌরসংখ্যাং বিনির্দিশেৎ। বক্সংখ্যাহতাবর্ধথাঃ স্বর দ্বিগু 
গসংযুতাঃ। সপ্ততিস্ত হরেস্তাগং শেষং চৌরং ন সংশয়ঃ। বিষ. 
মাক্ষরৈত্ত পুরুষঃ স্তিয়ন্ৈব সমাক্ষৈঃ | বর্ান্তে চ যদা দৃষ্টাঃ 
সত্রীপুরুষং ন সংশয়ঃ। উত্তরোত্বরৈ ভরবেদ্বামে উত্তরে যোজনে 
স্থিতং। লবুস্বরদ্বয়স্চৈৰ সংযুক্তম্চ চতুর্থকং। অভিছিতে যোলনাঃ 
পঞ্চ যড় যোজনঞ্চ ধূমিতে । অভিহিতে সপ্রমঞ্চেব অই্টযোজনথ, 
ঘাতিতে। অসংযুক্তে ভবেচ্চৌরো! যোজনে নরমেপি চ। দশ- 
যোজনঞ্চ সংঘৃষ্টং দর্ধপ্রশ্নং যদ ভবেৎ। একাদশে চ দাতব্যং 
অধরা যদি অক্ষরাঃ। অধরাধরেণ সংদৃষ্টং অন্তদেশং ন সংশয়ঃ। 
আলিঙ্গিতা যদ প্রশ্ন অক্ষরাশ্ঠ বিশেষতঃ ॥ তদ] তু স্বাক্ষরং 
নাম প্রধানে তস্করে ভবেৎ। উত্তরোত্তরাঃ যদ] প্রশ্নীঃ স্বরা- 
শ্চৈবোত্তরোত্তরাঃ। তদ! তুত্রাক্ষরং বিদ্যাৎ অভিহিতে চ গৃহ- 
বলং। অসংযুক্তে তথ! ধূমে অধরা; স্বরবর্ণয়োঃ। অন্গরাণাস্ত 

সংদৃষ্টং দগ্ধে টচৈব তু পঞ্চমং। অভিহিতে তু সংযুকে প্রশ্নকৈবা- 
ধরোত্তরৈঃ | সম্ষেন বিষমং নাম তন্করহ্য ন যংশয়ঃ। প্রশ্নমাত্রা- 
হুদংগৃহা যো৷ যথাক্রষসম্মভং। সপ্ততিস্ত হরেস্তাগং তেন নায়স্ত 

খ্যয়া। অথ বর্গাম্ততোবর্ণাঃ শ্বরশ্ৈব যথাক্রমং | পূর্ববভাগং 

প্রদাতবাং নাম চৈব ্কুটং ভবে । অসংযুক্তে প্রথমে বর্গে। 

স্টক দ্বিতীয়কম্। আলিঙ্গিতে তৃতীযন্ধ খুমে চৈব চতুর্ধকমূ। 
অভিঘাতে পঞ্চবর্গোইইভিহিতে যষ্ঠঞ্চ সংস্কিতং। অভিহিতে 

সপ্তম বর্সঃ অসংযুক্তে চ অষ্টমঃ। চৌর'সংখ্যাহতাঃ প্রশ্নীবর্ণানু- 
ক্রমসংখ্যয়া। অষ্টাতিস্ত হরেন্াগং শেষং বর্গং বিনিদ্দিশেৎ| 

বর্গবর্গান্ুতভেদেন অক্ষরাক্ষরং ভেদ্য়েখ। হ্বরাণি স্বরযুক্তানি নাষ 

খা। তু তন্বরৈঃ | ত্নাম। ভবতি গ্রামে! গ্রামে ভবতি তস্করঃ । 
এবং ভবতি রিজ্ঞানং পূর্বজ্ঞানঞ্চ লক্ষয়েৎ। জাতিভেদং তথ 
রূপং স্ত্রীপুরুয়বিগ্পেষতঃ। জীবং ধাতুঞ্চ মূলঞ্চ জ্ঞাতব্যং পূর্বতা- 

বিতম্। ইতি তন্করানয়নপঞ্চদশপ্রকরণং সমাপ্তং। ্ 
অতঃপরং প্রবক্ষামি কালজ্ঞানন্ত লক্ষণং। দিনাক্ষক্ৈ, 



চন্দ্রোম্শীলন। 

মিনখৈব গক্ষং পক্ষাক্ষরৈ তরবেৎ। মাসাক্ষরৈ ভরবেম্মাসং বর্ধং 
ব্যাক্ষরৈ 9ভরবেৎ। একতৈব তু জ্ঞাতবাং আদে প্রশমা তুলক্ষ- 

য়েৎ। দিনং পক্ষং তথা মাসং সম্বংসরবিশেষতঃ | সর্ষে বর্ণাঃ 

কুতারাশির্ভাগেনৈব তু ভাজয়েৎ। ত্রিংশভাগে দিনৰ 
পক্ষাান্বযমাহরেৎ। দ্বাদশৈত্ত হরেস্ত(গং শেষং মাসং বিনি- 
দিশেৎ। বর্ষশ্চৈব যদা ইচ্ছা! আদ্যকার্যে শতং ভবেৎ। শেষ. 

কার্যে তু সংহার্যো দ্বাদশৈত্ত ম সংশয়ঃ। ইতি কাল- 

জ্ঞানং যোড়শপ্রকরণং সমাপ্তং | 

গমনং সংগ্রবক্ষ্যামি আগঞ্জনং বিশেষতঃ। আদৌ প্রশ্নেস্বরে 

দীর্ঘে শীষ গমনং ভবেৎ। উত্তয়াশ্চ ত্বরা আদে যদা। প্রশ্নে 
প্রৃহ্ঠীতে । তদ! তু গমনং নাস্তি তদকার্ধাশতং ভবেৎ। প্রশ্ন 
মাত্রাহতাশ্চাষ্টো৷ বর্গাুক্রমসংখায়। | সপ্তভাগং প্রদাতব্যং 

বিষমে গমনং স্থিরং ৷ অক্ষরাশ্চ স্বরাশ্চৈৰ বর্ণসংখা! হরস্তি চ। 

সপ্ততিশ্চ হরেস্তাগং আগমনং বিষমে স্থিতং। অক্ষর! দ্বিগুণা, 

ট্চব ত্রিগুণা বর্গসংযুতাঃ । আগমনং ভবেদেকে শুন্তে নাস্তি 

বিশেষতঃ। ইতি গমনাগমনসগ্রদশপ্রকরখং সমাপ্তং। 
জীবনং সংপ্রবক্ষ্যামি মরণং ব্যাধিপীড়িতং। ত্রিবিধং 

জ্রায়তে যেন অক্ষরস্বরভেদতঃ । জীবিতাঃ পতিতাঃ প্রশ্নে 

জাবিতবাং বিনিদ্দিশেৎ। ব্যাধিনো! ব্যাধিগ্রস্তেন মৃতাশ্চ মৃত্যু- 
রক্ষরৈঃ | উত্তরাশ্চাধয়াশ্ৈধ পাঁতনীয়াঃ পরম্পরৈঃ। ত্রিগুণং 

, স্বর সংযোজ্য ব্রিভির্ভাগং সমাহরেৎ। জীবিতষ্চৈকদৃষ্টেন 
দ্বিতীয়ে ব্যাধিপীড়িতং । যদ! শৃহ্যং প্রদৃষ্টঞ তদ| মৃত্যু নন 
সংশয়ঃ ৷ অভিবাক্তং ময়! পূর্ববং অষ্টভাবং বথাক্রমং | তন্ত ভাগং 

পুনর্দদ্যাজ্ জঞাতবান্ধ প্রযত্বতঃ | অধরৈর্বাতিকে! ব্যাধিঃ পৈত্তি- 
কঞ্চাধরাধরৈঃ$ পঞ্চমাত তু যদা দৃষ্টাহীনাঙ্গ! সুত্র মিশ্রিতাঃ | 
তদা তু সন্নিগাতস্ত জাতথ্াং ব্যাধিলক্ষণং। গৃহ্তে প্রশ্নবর্গীশ্চ 
বরণমান্র! নিহত্তি চ। চতুর্ভিত্ব হরেছাগং শেষং ব্যাধিং বিনি- 
দিশেৎ। বাতিকঞ্চেকদৃষ্টেন পৈত্তিকঞ্জ দ্বিতীয়কে। তৃতীয়ে 
শ্লৈষ্মিকে! ব্যাধিং সন্নিপাতঞ্চতর্থকে । উত্তরাক্ষরৈস্ত বাচ্যেন 

সংগৃহাধরৈ বিলোময়োঃ । একমুকঞ পুর্বেণ পূর্বভাগং সমা- 
হরেৎ। জীবনমরণং ব্যাধিপ্রকরণং সমাপ্তং। 

অথ গর্তং প্রবক্ষ্যামি অন্তিনাত্তন্ত কারণং| কথয়ামি 

ন সন্দেহঃ আ্্রীপুরুষনপুংসকং। উত্তরং বর্গবর্থস্ত শ্বরশ্চৈবো- 

স্তরোস্তরম্ । এবুদৃষ্টে ভবোগর্তং গর্তং নান্ত্যধরেষু চ। সংযুক্তে 

তিহিতে চৈব গর্তঞ্চেব বিনির্দিশেৎ। অভিহিতে অসংযুক্ে 
লাস্তি গর্ত বিশেষতঃ. প্রপ্নমাত্রাহতাঃ ক্ষিপ্রং ভাগস্ত ন চ সং- 

১৭ 

শ্গঃ। বিষমে তু ভবোগর্তং নাস্তি গর্ভং সমেধু চ। আলিঙ্গিতে 
তবে পুত্রং কন্তা চৈবাভিধুমিতে । দগ্ধে নপুংসকং জ্ঞেরং 

গর্তহানিত্ত পঞ্চমে। উত্তরে চ ভবেৎ পুতরঃ কন্যা চৈবাধরেষু 
চ। পঞ্চমন্ত যদ] দৃষ্টে। গর্তহানির্ন সংশয়ঃ) প্রশনশপ্মাক্ষরৈ- 
যুক্তাং তিথিখক্ষসমন্থিতাং। বারসংখ্যাং পুনর্দ্যাদ্ভাগং সপ্ততি- 
রাহরেৎ। উত্তরাশ্চ যদ! প্রশ্নাঃ পাতনীয়াধরাণি চ। পুনর্ভাগং 

গ্রদাতব্যং সমে স্ত্রী বিষমে পুমান্। দিক্সংখ্যাহতাঃ প্রশ্নঃ 

পাতনীয়া অধরাণি চ। অর্কসংখ্যাং পুনর্ত্ব! ভূতসংখ্যাং নিষো- 
জয়েৎ। সপ্তভাগং গ্রদাতব্যং সমে স্ত্রী বিষমে পুমান্। প্রশ্ন 
বর্ণানি সংগৃহ স্ত্রীণাং নামাক্ষয়ৈর্্ত1। গিরিসংখ্যা হরেস্তাগং 
সমেক্ত্রী ব্ষমে পুমান্॥ ইতি গর্তাধানমুনবিংশতিগ্রকরণং 
সমাপ্তম্। 

মৈথুনং সম্প্রবক্ষযামি অস্তিনাস্ত্যাদয়ন্তথা। মলাভং মন্তরলা- 
ভঞ্চ সর্বং তং গ্রণমাম্যহং । সংযুক্তে তথাভিহিতে উত্তরা চ 

বিশেষতঃ | বর্ণস্ত হতরাতোৌ চ মাত্রাচৈব তু লক্ষয়েৎ। অন্যত্র যা 
রতিদূর্টি শেষং দৃষ্টা! রতিত্তথ1!। উত্তরাশ্চাধরাশ্চৈৰ নিহিতঞ্চ 
পরস্পরং । পুনর্ধান্র! তু তুল্যা স্তাৎ বিষমে রতি নঁ সংশয়ঃ। বর্ণ, 
খ্যাং তু সংগৃহ্ৃ বর্গসংখ্যাহতানি চ। করাভ্যামাহরেস্ভাগং 

বিষমে রতির্ন সংশয়ঃ। অন্ন্ধ সংগ্রবক্ষ্যামি মহদাশ্্যয- 
কারকম্। রতিৃ্। তবয়োর্ভেদাঃ সন্ভাবমন্ত্রভাবয়োঃ । হুব্বমাত্র| 
তু সন্তাবং মন্ত্রভাবস্ত ধুমিতে । উ উ অংচ ভবেদ্বেশং দ্বাদশ- 
স্বরং লক্ষয়েৎ। আলিঙ্গিতান্ত যে প্রশ্রাতিহিত| ধুমিতৈঃ 

স্বরৈং। দগ্ধান্ত হি পাতয়েৎ তু সপ্তাবং]বিবমেধু চ। উত্তরা হি 
গুদে ক্ৃত্বা অধরান্বরসংযুত] । পূর্বভাগং প্রদাতব্যং অষ্- 

ভাবঞ্চ নক্ষয়েখ। ইতি মৈথুনাধ্যায়ে। বিংশতিঃ। 
ভোজনং সম্প্ররক্ষ্যামি যথ! চেষ্ট] তু ভোজনম্। আম্বাদং 

ষড়বিধং গ্রোক্তং কথয়ামি ন সংশয়ঃ। উত্তরাশ্চ যর প্রশ্ন: 
স্বেচ্ছয়! ভোজনং গুভম্। অন্থ! অধনৈরৃ্টাঃ কুধাপীড়িত- 

পঞ্চমাঃ। আদিবর্ণহতাঃ প্রশ্নাঃ সর্ধমাত্রামমন্বিতাঃ$। ত্রিভি- 

গং প্রদাতব্যং শেষ চোজনং বদেং। একদৃষ্টে ভবেদিচ্ছা 

দ্বিতীয়ে হ্ব্লতোজনম্। বদ শুন্যং প্রদৃষটঞ্চ ক্ষুধা পীড়িতো 
তবেৎ। বর্ণসঙ্যাহত| বর্ণ উত্তরাণ্যধরাণি চ। অষ্টাদশং 

পুনর্দদ্যাস্তাগং দদ্যাদ্যথাক্তমম । অ আ. দ্বেতিস্তমিত্যাছঃ ই ঈ 

কট্কমুচ্যতে। উ উ কযায়ং বিজেয়ং এ তোগ্রং পরদৃশ্তাতে। ও ও 

চ ক্ষারমিত্যাহুঃ অং অঃ মধুর মেবচ। প্রশ্নমান্রাহতা বর্ণ! বর্গ- 

সংখ্যাহতানি চ। বড় ভির্ভাগং প্রদ্বাতব্যং শেবং ন্বাদঞ্চ উচ্যতে? 



২৮ 

একদৃষ্টে ভবেত্তিকং কটুকঞ্চ দ্বিতীয়কে ৷ কযায়ঞ্চ তৃতীয়ন্ত 
আদ্যঞ্চেব চতুর্থকঃ। পঞ্চমন্তর তবেৎ ক্ষারং ষষ্ঠে মধুর মেবচ। 
এবঞ ভোজনে গ্বাদং জাতব্যঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥ নবধাস্স্ত হত 

বর্ণাঃ প্রশ্নবর্ণান্মিশ্রিতাঃ। পূর্বভাগং প্রঙগাতবাং শেষং স্বাদস্ত 
দুষ্ঠতে । যেন যেন ছি তাবেন অন্যং দৃষ্টং যথা স্থিতম্| তেন 

তস্তাপি জ্ঞাতব্যং মাত্রাতেদেন লক্ষয়েৎ। ইতি ভোজনপ্রক- 
রণষেকবিংশতিঃ। 

জঅথাতঃ সম্প্রবগ্গ্যামি সর্ধজ্ঞানমন্থত্তমম্। ছত্রভঙ্গং নরে- 

আাপাং রাইসংখ্যা খা তবেৎ! উত্তরোত্তর ধদ! প্রশ্নীঃ 
স্বরক্ৈবোত্তরোত্তরাঃ। তদ1 তত্র গুভং জেয়ং ছত্রতঙ্গং ন দৃশ্যতে। 
আলিঙছগিতেংতিহিতে সংযুক্তে চ তৃতীয়কে ৷ ছত্রতঙ্গং ন দৃশ্ততে 
এতৎ প্রশ্থং যদ ভবেৎ। অধরাধরম্বরা বর্ণ। অসংযুক্তেতিঘাতিতে। 
*** ম্বাতিহিতং দৃষ্ং ছত্রভঙ্গং ন সংশয়ঃ॥| বর্গসংখ্যাহতা! বর্ণা 
বর্ণসংখ্যাম্বরেণ তু । সপ্তভিশ্চ হরেস্তাগং ছত্রভঙ্গং সমেষু চ। 

প্র্থস্থক্মাঃ সমাগৃহা সর্বমাত্রাসমন্িতাঃ। ভানুসংখ্যা তু সংগুণ্য 

গূর্ববভাগং সমাহরেৎ। প্রশ্ববর্গাঃ সমাগৃহ মাত্রাপিওং নিহস্তি 
চ। বিষমে তু গুভং দৃষ্ট1 অষ্টভাগং বিযোজয়েখ। নৃপন্ত নাম- 
বর্ণানি প্রশ্নবর্ণে৷ নিহস্তি চ। ইন্রিযৈস্ত সমাযুভ* পুর্বভাগং সমা- 
হরেৎ। শ্তীবিষবে নম: সম্বংসরং মাসং পক্ষং তিথির্নক্ত্র- 
মেব চ। জীবনং মরণকৈব পূর্বভাবেন লক্ষয়েৎ । ইতিছত্রতঙ্গং 
্বাবিংশতি'প্রকরণম্। 

রা্টভঙ্গং প্রবক্ষাামি মওলঞ্চ ন সংশয়ঃ। এট্ককন্ত বিভে- 
দেন সপ্তভাগং যথা তবেৎ। মিথিল! তু সাকেতঞ্চ কৌশাঙ্বী 

কান্যকুজকঃ ৷ বঙ্গঞ্চ সাগরাণাস্ত মগধং করহাটকঃ। কান্বোজং 

তাত্রলিত্তী চ পুক্ধরে। হত্যিনাপুরম্। কামরূপং কুরুক্ষেত্রং 
শ্রীক্ঠঞ্চ কুশস্থলী। গান্ধারে! মধ্যদেশস্ত হর্যোদয়ন্য পর্বতং। 
ঈশানে পূর্বভাগে তু প্রথমং মণ্ডলং স্থিতং। কলিঙ্গকৌশলং 
রৌত্রং তীরতৃক্তিরশার্ণকষ্। গোঁপালং নেপালং গৌড়ং পুর্ব- 
সাগরসংস্থিতম.। প্রতিষ্ঠানং সরস্চালং অঞগদেশত্যতৈব চ। উৎ 
কলং নাসিকঞ্চেব মওলং পূর্বদেশতঃ। কর্ণাটমন্ধকং নালং 
কা্ষী চ মধ্রা! তখ1। পুসিম্বং বনবাসঞ্চ সমরং মৃষিকস্তখা । 
তক্ষশিলা কৌলদেশঃ পারিযাত্র-যছেন্কম্। মেখলং ত্রিকু- 

টঞ্চেব শৃঙ্গবেরং দশার্কম্। বরাহো ডাহলঞ্চেব তিলকং 
চন্রশেখরম্। গান্ভীরং ড্রাবিড়ঞ্চেব খক্ষমলয়পর্বতম্। এক- 

পাত্রং তথ দেশং স্ত্রীরাদ্য্চ বিশেষতঃ আগ্নেরে দক্ষিণে 
তগে দ্বিতীয়ং মগুলং তথ । সৌরাষইং মালবঞ্চেব লাজদেশং 

চান্দ্রোন্শীলন। 

প্রশ়্াগকং। গুপ্তক্ষেত্রং হিড়িস্বঞ্চ অহিছত্রঞ্চ সৈদ্ধনম্। জয়ন্তী 
চার্ব,দং কাস্তী তরিরাজাধ্। কছোড়কং। মেরুশূঙ্গং কেরলঞ্চ 
শতরুদ্রাশ্চ ভানিকঃ। কচ্ছে! বাটধানদেশ2 করূযো! বর্ধর- 
স্তখা। গঙ্গাকং হিসরঞেব গঙ্গান্বারস্তঘৈব চ। বীলঞ্েব 

মহাচীনং দগ্চদেশং স্মান্রকম্ | জালন্ধরং কাশ্মীরঞ্চ সমগ্তং 
চোত্বরাপথং। বায়ব্যে চোত্তরে তাগে চতুর্থং দ্বিগুণত্তথ! । 
দ্বিতীয়! চাষ্টমী মাত্র! বকর তু বর্ণয়োঃ। এধু প্রশ্নে বিনসস্তি 
মণ্ডলং প্রথমস্তথা । ত ফ রষা যদ গ্রঙ্গে দ্বিতীয়ঞ্ বিনশ্ঠতি। 
ঈ ও ঘ ঢযদা প্রশ্নে তৃতীয়ঞ্চ বিনস্তি ৷ ঘভবহাঃ পতিতা? প্রঙ্ে 
বিনস্ততি চতুর্থকম্। অবিনাশং ভবেদ্রা্ট্রং উত্তরা চ যদা তবেৎ। 

বহক্ষিপ্রং সদো। ভৃত্য গ্রশ্নবর্ণং নিহস্তি চ। দেবসংখ্যা। হরেস্তাগং 
শেষঞ্চেব ফলং ভবেৎ। প্রথমে প্রথমঞ্ৈব দ্বিতীয়েন দ্বিতী- 
য়কম্। তৃতীয়েন তৃতীয়স্ত চতুর্থেন চতুর্থকম্। একবিংশতি- 
হতাঃ গ্রশ্্াঃ ত্বরাশ্চৈৰ যখাক্রমম্ । পূর্বতাগং পুনঃ কুর্ঘযাৎ কোষ- 
কব বিকলয়েৎ। পুনরন্যৎ প্রবক্ষামি যো যথা যেন নহাতি | 

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভ। মুষিকাঃ শুভাঃ। স্থচক্রং পরচক্রু্চ 

বিনাশং সপ্তধা ভবেৎ। অসংযুক্তেঅনাবৃষ্টিঃ স্থবুষ্টিরভিঘাতিতে । 
অভিহিতে মুষিক! ভ্রেয়! ধূমে তু শলভান্তথা। অধরাম্ত যদ! 
প্রশ্নঃ স্বচক্রং পীডাতে গ্রবম্। পরচক্রং তদা দৃষ্টং অধরস্ত যদ! 

ভবেৎ। বিমিশ্রৈশ্চ শুকৈর্নাশং দগ্ধা হীনাশ্চ মৃত্যুনা ৷ অস্তি উক্ত 
ময় পূর্বং অন্তভাবর লক্ষয়েৎ। সপ্তভিস্ত হরেস্ভাগং শেষটঞচৰ 
প্রকল্পয়েখ। গুভস্ত বিষমে দৃষ্টে সমে তঙগং ন সংশয়ঃ | বর্গ 
খ্যাহত বর্ণ মান ন ক্রমসংযুতাঃ1, সপ্ততিস্ত হরেস্তাগং 

শেষং চৈব ফলং তবেৎ। একদৃষ্টে ভবেছ টিরনা বৃষ্ি্থিতী- 
কে । তৃতীয়ে মৃষিকা জেয়াঃ শলভাশ্চ চতুর্থকে । পঞ্চমে 

তু শুভাঃ যষ্ঠে ৃ ন্তমন্তেন মৃত্যুদাঃ। অক্ষরাশ্চ স্বরাশ্চৈব আদিবর্গং 

নিহস্তিচ। একবিংশতিং সংযোদ্য ভাগং দদ্যাদ্যথাক্রমম. | 

অষ্টভাগহৃতাঃ প্রশ্নঃ সর্বমাত্রাহসংযুতাঃ। সপ্তভিস্ত হরেস্তাগং 

শেষঞ্েব কলং ভবেৎ॥ ইতি রাষ্টরনির্ণয়ং হয়োবিংশতি' 
প্রকরণম। 

কোটচক্রং প্রবক্ষ্য।মি ছুর্গানাং তঙ্গলক্ষণম. ৷ বষ্টিহন্ত গ্রমা- 
পন্ত অধ উর্ধং পতত্যধঃ। সংযুক্ত উত্তরা; প্রশ্ন দীর্ঘন্বরৈস্ত 
তেদিতাঃ। তদা কোটং বিজানীয়াস্তঙ্গং ন হি চদারবৈঃ। 
অধরে চ অসংযুক্তে তেদিতে চ নতু ম্বরৈঃ। তদ| তস্ত,বিনি- 

স্বকতে। ধর্যয়স্তি পতস্তি চ। দগ্ধপ্রক্না যদ] ছৃষ্টা! বর্গা হীনাজ- 
মিশ্রিতাঃ। তদা যুদ্ধং মহাঘোরং কোটন্ৈব বিনির্দিশেৎ। 



চন্দ্রো্মীলন। 

কোটসংখ্যাহতাবর্ণা রাশিসংখ্যাহতাঃদ্বরাঁঃ। পূর্ববভাগং পুন- 
দদযাদ ভঙ্গধ বিষমে ত্বরে | উত্তরাবর্গবর্ধা্চ অধরাবিনিহস্তি 
চ। স্বরাশ্ততৃগু ণাযোজ্যাঃ সপ্তভাগং সমাহরেৎ। চতুরাদ্যং 

পুটং কৃত্বা ভেদয়িত্বা * « * ত্রিভির্নাড্যঃ প্রকটং চতুঃ- 
স্বরম্ | রাজ্যে রথান্ত দাতব্যা মধ্যমাশ্চ বিধীয়তে। রাজ্যে 
চৈব তু কর্তবাঃ কোষ্ঠকৈঃ ষোড়শানি চ। যোড়শানি পুনঃ কত্ব। 

ত্রিতির্নাডাঃ প্রকল্পয়েৎ। পূর্বাদিগ্বাদশাবর্ণাঃ ম্বরাশ্চৈব চতু- 
কম্। প্রয়ং ত্রয়ং ক্রমেণানাৎ কোষঠকেষু শ্বরদ্বয়ম। কং ছং 
জং ডং ফং পং থং শং ষং যং রং এং অংউংইং।গথটঠদধ 

যরস ওম ইঈ উ অঃ। এতেষু অক্ষরাঃ সর্ধে মধ্যনাড্যা 
বিযোজয়েৎ। বখ তচনফ ণঙএউ এর আ অংঅঃ 

গণয়েৎ ক্রমঃ| উত্তরাশ্চ বদা প্রশ্না অক্ষরাণ্যধরাণি চ। গর্ত- 

নাড্যাস্ত সংদৃষ্টং অভঙ্গঞ্চ বিনির্দিশেৎ। অথাশ্ত মধমানাডা। 
এষ প্রশ্ন যদ? ভবেৎ। বিগ্রহঞ্চ মহাঘোরং কোটভঙ্গং পরং 

ভবেৎ। উত্তরাঃ স্বরবর্ণাম্চ গর্ভনাড্যাং পতন্তি চ। সর্বসৈন্যা- 
দ্বিনিদু'ক্কে! ধর্শ্খতী পতত্যধঃ । রাজ্যনাড্যা যদা দৃষ্টা অধরা- 

ধরসংযুতাঃ | তদৈব তু শুভং জ্ঞেয়ং অভঙ্গং স্বরদানবৈঃ। অথচ 
মধ্যমানাড্য। অধরাশ্চ যর্দা ভবেৎ। তদা! যুদ্ধং ভবেদ্ঘোরং সৈহ্যঞ্চ 

গরিক্ষীয়তে। গর্তং নাড্যন্ত সংদৃষ্টা অধরাদ্ধিচতুর্থকাঃ । শস্তরা 
স্তকো। যদ] যোদ্ধা! তদা শান্তি ন সংশয়ঃ। গর্তৃনাভ্যা যদ] দৃষ্টা 

শ্চোত্বরাণ্যধরাণি চ। দীর্ঘকালে ভবেদ্ভঙ্গং পতস্তি কোটগা- 

মিনঃ। মিশ্রিতস্ত যদ! প্রশ্নো মধ্যনাড্যাস্ত দৃশ্ঠতে । ন ভঙগত্ 

সমাদৃষ্টং ক্ষেমং তত্র বিনিদ্দিশেৎ। মিশ্রিতারাজানাড্যা তু উত্ত- 
রাণ্যধরাণি চ। রাজ্যতঙ্গং ভবেত্ৃত্র কোটভঙ্গং ন তৃস্তাতে। 
মধ্যমে রাজানাডা। তু উত্তর! তু যদ! ভবেৎ। রাষ্ট্রভঙ্গং ভবেস্ডেন 

নাত্র কার্য্যা বিচারণ1। প্রবেশঞ্চ যদ প্রশ্নং ব্রয়োনাড্যঃ প্রচো- 
দিতাঃ। অভঙ্গস্ত ভবেৎ কোটং তঙ্গকৈব বিনির্দিশেৎ। যদা 

নাড্যাধরাবর্ণ। হীনাঙ্গ! উদ্দিতত্বরাঃ ৷ পাতয়েৎ খণ্ডিতঞ্চেব তত্র 
কোটং বিনির্গমে। কোটসংখ্যান্ধতে রাশৌ ভ্রিভির্নাড্যা যথা- 
ক্রমম্॥ যোড়শৈত্ত হরেস্তাগং বর্গসংখ্যাং বিধীয়তে। কোট- 

'খ্যাহৃতাঃ প্রশ্নাঃ শ্বরমাত্রাদিসংযুতাঃ। ত্রিভি্াগং প্রদাতবাং 

খতিস্থানং বিনির্দিশেৎ। একদৃষ্টে তবেদৃর্ধং দ্বিতীয়ে মধ্যমেৰ চ। 

যদ! শৃন্তং প্রদৃষ্টঞ অধোভাগে বিনির্দিশেৎ। এএ ও ওন্বরা 
দষ্টা উর্দখণ্ডিং সমাদিশেৎ। অধঃস্বরা অধরে স্থানে পার্থ 

স্বরমধ্যমে। ইতি কোটডঙ্গঞ্চতৃবিংশুতি প্রকরণম্। 
ুর্ভিক্ষ্যং সংগ্রবক্ষ্যামি পক্ষমাপঞ্চ বৎসরম্। অসংযুক্তে 

১৪৯ 

মিশ্রিতে চ অভিহিতে বিশেষতঃ | হুতিক্ষান্ত বিজা নীয়াদধর+ল্চ 
যদা ভবেৎ। অভিঘাতং যদ প্রশ্নে হীনাঙ্গাশ্চ দগ্ধন্বরাঃ। 

ছুর্ভক্ষাং রৌরবং ঘোরং যদ ধূমৌ তু দৃষ্ততে। ছূর্তিক্ষ্যমেক- 
ৃষ্টেন দ্বিতীয়কে সমং ভবেৎ। যদ! শুন্তন্ত দৃষ্টধ তদ। ছূর্তিক্ষ্যমেব 
চ। অষ্টভাবাহতাঃ প্রশ্নাঃ সভাগং প্রদাপয়েৎ। ম্বাদশৈত্ত হরে- 
স্তাগং শেষং মাস্ত সংখ্যয়।। ইতি ছুর্ভিক্ষ্যবিবরণং প্রকরণম্। 

বর্ধাং সংপ্রবঙ্গ্যামি শুভং বা অশুভং যদ্দি। মাঁসং পক্ষং 
দিনঞ্ৈৰ অভিঘাতং নিবাতকম্। উত্তরেষু ভবেদবৃষ্টি রনাবৃষ্টি- 
স্তথাধরে। পঞ্চমান্ত যদ! দৃষ্ট। অনাবৃষ্ির্ভবেত্তদা । অতিবৃষ্টিঃ 
স্বৈদ্দীর্ঘৈরনাবৃষ্িবুস্বটরঃ ৷ দগ্ধপ্রশ্না যদা দৃষ্টা অনাবৃষিস্ত 
জায়তে। বর্গসংখ্যাহতাবর্ণা স্তত্রসংখ্যাস্বরাহতাঃ। ত্রিভির্ভাগং 
প্রদাতব্যং শেষাঙ্গেন ফলং ভবেৎ। একদৃষ্টে ভবেদবৃষ্টিঃ সব্বৃষ্ট 
দ্বিতীয়কে। যদ! শৃন্তাং প্রদৃষ্্চ অনাবৃষ্টস্ত জায়তে। উত্তর! 
অধরাশ্চৈব সর্ব যুক্তাঃ ম্বরেণ চ। ত্রিভির্ভাগং প্রদাতবাম 
শেষার্ষেন ফলং ভবেৎ। মাসসংখ্যা ভবেদ্বৃষ্টি মাঁসাক্ষরং যদ! 
ভবেৎ। পক্ষে পক্ষত্ত বিজ্েয়ম্ দিনে চৈব দিনানি চ। বর্ণসংখ্যা 
হতং পক্ষং মাত্রাচক্রসমাযুতম্। ব্রিভির্ভাগং প্রদাতব্যং মাস" 
পক্ষং দিনন্তথা। সংযুক্তা্চ যদ! প্রশ্ন! ভেদিতাশ্চ লঘুম্থরৈঃ । 
যদা বৃষ্টা। ভবেদ্বাতং শেষং চৈব নিবাতয়োঃ ॥ অষ্টভাবাহবভাঃ 
প্রশ্নাঃ সপ্তভাগং প্রদাপয়েৎ। বিষমেণ ভবেদ্বাতং সমে বাত: 

ন দৃশ্ঠতে ॥ ইতি বর্ধাজলদাগ মনির্ণয়ঃ | 

জলশেষং প্রবক্ষ্যামি বাপীকুপতড়াগয়ে!ঃ ৷ খানে পানে 
শুভং জেয়ম অণুভং দিনসংখ্যয়া। উত্তরাশ্চ যদা প্রশ্নাঃ 
স্বরাশ্চৈবোত্তরোত্তরাঃ। অল্পখানে শুভং জ্ঞেরং অশুভং শেষ- 
মুচ্যতে। বর্ণসংখ্যাহতাবর্ণাঃ স্বরসংখ্যাহতাঃ শ্বরাঃ$। একত্রানু 

হৃতারাশিঃ সপ্তভাগং প্রদাপয়েৎ। বিষমে চ শুভং ভ্ঞ্রেয়ং 

অণ্ুভং সমে উচ্যতে । বেদাষ্টেশ্চ হরেস্তাগং খানসংখ্যাং বধী- 
য়তে ॥ ইতি বাপীকৃপতড়াগজলশেষপ্রকরণম্। 

অন্যচ্চ সংপ্রবক্ষ্যামি আরামস্ত শুভাশুত্তম্। পুম্পিতং ফলিশ 

ঞেব বহুবৃক্ষসমাকুলম্। উত্তরাশ্চ যদা বর্ণা উদ্দিতাশ্চ লপু- 

স্বরৈঃ। অসংখ্যাশ্চ ভ্রমান্তত্র বহুপুষ্পফলানি চ। পঞ্চমাস্ত যদা 

দৃষ্ট দগ্ধমাত্রা বিশেষতঃ | তদ] দগ্ধং ঝনং সর্বং ফলানি চ দ্রুমা 
অপি। উত্তরাশ্চাধরাশ্চৈব নিহতাশ্চ পরম্পরৈঃ | ত্রিভি9াগং 
নয়েচ্ছেষং গুভাশুভং ততো! বিছুঃ। 'একেন চ গুভং বাচ্যং অল্প 

ঞৈব দ্বিতীয়কে ৷ যদ! শৃন্যং প্রদৃষ্ঞ শুভং তত্র ন সংশয়: ! 

ইত্যারামপ্রকরণম্। 
৫২ 



নথ 

'প্রাসাদং সংগ্রবক্ষ্যামি সিদ্ধিদং বাপ্যসিদ্ধিদম্। উত্তরাশ্চ 

যদা বর্ণাঃ স্বরাশ্ৈবোত্তরোত্তরাঃ। প্রাসাদং নির্দিতং শীগ্তং 

ক্ষেমং ভবতি নান্তথ|। অধরাশ্চ যদ বর্ণাঃ স্বরাশ্চৈবাভি- 
ধৃমিতাঃ। দিদ্ধতে চ তদ] দীর্ঘং কালং দ্বিতীয়কং পুনঃ। 
যদ শুন্যং প্রদৃষ্টঞচ প্রাসাদং নৈব সিদ্ধাতি ॥ ইতি প্রাসাদ প্রক- 
রণম্। 

গৃহপ্রকরণং বক্ষে শুভ্ং বা (যদি বা শুভম্। উত্তরাশ্ত যদা 

প্রশ্নাঃ শ্বরাশ্চৈবোভরোন্তরাঃ ॥ তদা ক্ষেমং ভবেল্লাভং নান্তি 
লাভঞ্চ ধুমিতে । অধরাশ্চ যদ] বর্ণ। দীর্ঘমাত্র| 'চ দৃশ্ঠতে। 
দারিদ্রামন্হানিঃ শ্যযান্মনন্তাপং প্রজায়তে। অস্তিমাশ্চ যদ] 

প্রশ্নে দগ্ধাশ্চৈব স্বরা যদি। ম্রিয়তে নান্তি সন্দেহঃ কুলচ্ছেদঃ 

প্রজায়তে । অষ্টভাবানৃতাঃ প্রশ্ন গৃহসংখ্যাং নিয়োজয়েৎ। 

বিভিভাগং প্রদাতব্যং শেষধব ফলং ভবেৎ। একদৃষ্টে ভবে- 
নাভং দ্বিতীয়ে বংশবদ্ধনম্। যদ শূন্যং প্রনৃষ্টুঞ্ কুলচ্ছেদথচঃ 

ায়তে ৷ লব্বাস্বরাষ্টভিগুপাং প্রশ্রমাত্রাং নিযোজয়েৎ। ষড়ভি- 

শ্চৈৰ হরেদ্্ভাগং আদাঃ শেবং বিনির্দিশেৎ। আদযশ্চ বর্ণ- 
সংবুক্ো হারিতো ভূমিসংখ্যয়। ॥ শেষস্ত তিষতে কিঞ্চিৎ জ্ঞাতব্যং 

নাত্র সংশয়ঃ | একদৃষ্টে ক্ষিভিভাবং জলভাবং দ্বিতীয়কে। 
ভৃতীয়ে বক্চির্বিজেছে! বায়ুশ্চৈৰ চতুর্থকে ॥ শূন্যে চৈবাকাশং 
প্ডরেন্ং গৃহস্বামী বিনিদ্দিশেৎ॥ ইতি গৃহপ্রকরণগুভাগুভং 
সমাপুম। | 

অর্থকাওং প্রবক্ষ্যামি পক্ষং মাসন্ত ব্সরম্। ক্রয়স্ত বিক্র- 

যঞ্চের দেশাশ্ঠ নগরাণি চ। উত্তরাষ্ঠ যদ প্রশ্তাঃ ম্বরাশ্চৈবো- 
ওরোত্তরাঃ। সমর্থঞ্চ ভবেৎ তত্র ধূমে সমন্ত জায়তে। অপ্তিমাশ্চ 

যদ প্রশ্নাঃ যদ। দপ্ধাঃ প্রদৃহ্তে। মহার্থাং দৃশ্ঠাতে ঘোরং বস্তকেন 

বিনিশ্চিতম্ । কেবলাক্ষরৈহ্্তাঃ প্রশ্নাঃ সর্বমাত্রান্থসংযুতাঃ। 

রিভিভাগং প্রদাতব্যং শেষং চৈব বিচিন্তয়েৎ। একদষ্টে সমার্ধ্স্ত 

দ্বিতীয়েন সমং ভবেৎ। ভূতীয়েন মহার্থাস্ক যদান্যচ্চ প্রদৃশ্থাতে । 

'অঈভাবাঃ হৃতাঃ প্রশ্নাঃ কেবলাক্ষরেণ সংযুতাঃ1 ত্রিভিরাগং 

প্রদাতবাং দ্বিরেখান্ত বিনীয়তে। তলাক্ষরৈহতাঃ প্রশ্নাঃ হতা- 

বগাঃ পরম্পরৈঃ। স্বরৈশ্চৈব স্বরান্ গুপ্যান্ পুরভাগং প্রদীয়তে। 

প্রশ্নাদৌ লক্ষয়েস্বর্ণং পক্ষং মাসন্ধ বসরম | তন্ত মানং হরে- 

ঙাগং কালমানে ভু লক্ষয়েং। অকারে পাদবৃদ্ধিঃ স্াৎ ইকারে 
চ দ্বিপাদয়োঃ। ওত্রিপাদক্ক উকারে তু একারে দ্বিগুণং ভবেৎ। 
ওকারে ত্রিগুণং জেয়ম় ক্রম়েগেব ছৃতুগুপম্। অধরাশ্ট যদ 
পরশ্থা দীর্ঘমাত্রাবিভেদিভাঃ | ক্রমেণ ক্গীয়তে অত্র পাদং পাদেন 

চন্দ্রোম্মীলন। 

লক্ষয়েৎ। অষ্টভাবাঃ হতাঃ প্রশ্নঃ নামমাত্র! হতান্তথা | যড়তি- 
ভাগং প্রদাতব্যম শেষক্চৈব ফলং বদেৎ। একেন' বর্দঘতে পাদং 
দ্বিতীয়েন ত্বয়ং তথা। তৃতীয়েন ত্রয়ঞ্ব চতুগু নং চতুর্থকে | 
পঞ্চমে পঞ্চপাদানি উত্তরাশ্চ যদ! তবেৎ। তুয়াদনস্তবৃদ্ধিন্চ 

যদ শুন্যং প্রজ্গায়তে । অধরাশ্চ যদা প্রশ্নীঃ ইদং কর্ম তু কার- 
য়েৎ। পাদেন ক্ষীয়তে তর ক্রমেণৈব তু লক্ষয়েৎ। ত্রিংশৎ 
ষড়ভিঃ সমাঘুক্তং অর্থকাণডং ময়োদ্ধতম্। গজাদিসর্ববীজেষু 
কারয়েৎ ক্রয়বিক্রয়ম। লক্ষকোটি রনেকানি ভেদানি বিধি- 

ধানি চ। লক্ষয়েশ্লামবর্ণেন বাণিজ্যং অর্থসংখ্যয়! ॥ ইতি অর্থ 
কাওগ্রকরণম্। 

অথ উর্ধং প্রবক্গযামি পরোক্ষমন্ত্রং ভূপতেঃ। ত্রিবিধং লক্ষয়ে- 

তত্র ধর্শকামস্ত বিগ্রহম। আলিঙ্গিতে ভবেদ্বশ্বং কামঞ্চেবাভি 

ধূমিতে । যদা দগ্ধং প্রদৃষ্টন্ত বিগ্রহন্ত ন সংশয়ঃ। প্ররশ্নবর্গীহত! 
বর্গা দ্বিগুণাঃ স্বরসংযুতাঃ | হরেস্কাগং ত্রিভিশ্চৈৰ শেষং মন্ত্র 

বিনির্দিশেৎ। ধর্দঞৈকেনে দৃষ্টেন কামঞ্চের দ্বিতীয়কে | যদ! 
শূন্যং প্রৃষ্টঞ রিগ্রহধ্। ন সংশয়ঃ | অষ্টতাবং মত্ত ক্ষিপ্রং নাম- 
বর্ণ নিহস্তি চ। পূর্বভাগং প্রদাতব্যং শেষখৈব ফলং বদেৎ। 

ধন্দখব তু কামস্ত বিগ্রহঞ্চ ক্রমেণ তু। জ্ঞাতব্যং পূর্বভাগে 
তু ক্রমবর্গন্ত লক্ষয়েৎ॥ ইতি পরোক্ষমন্ত্প্রকরণম্। 

পত্রলেখং প্রবক্ষ্যামি মিলিতঞ্চ ত্বরোদিতম্। প্রশ্নভেদেন 

জ্ঞাতব্যং ভাবাষ্টং কথয়াম্যহম্। সংযুক্তে মিত্রলেখঞ্চ ক্ষুদ্রলেখং 

ত্বসংযুতে | পুরুতস্ত্ীদ্বয়োঃ কার্য্যেইভিহিতে চ ন সংশয়ঃ।, 

অনতিহিতে উচ্চাটনং জেরযং বিগ্রহঞ্চাতিঘাতিতে | লবুস্বরে ৪ 
সংদৃষ্টে রাজ! চৈব ন সংশয়ঃ। অভিধূমে চ সংঘৃষ্টে বিগ্রহঞ্চ ন 

সংশয়ঃ। দগ্ধাশ্ৈব ষদ] প্রশ্ন) দগ্ধকার্য্যং ভবেত্তদা। স্বরে 
ক্ষিপ্রং হতাঃ ক্ষিপ্রং বর্ণসংখ্যানি যোজয়েৎ। অষ্টভাগং পুন- 

দদযাৎ শেষঞ্চেব ফলং বদে। মিত্রলেখং ভবেদেকং ক্ষুদ্রলেখং 

দ্বিতীয়কে। তৃতীয়ে চ স্ত্রীপুরুষং উচ্ছাটনং চতুর্থকে । মরণং 

পঞ্চমে জেয়ং ষড়ভি্দষ্টে চ পোষণম্। বিগ্রহং সপ্তমে দৃষ্টং 
শুনে চৈব বিভূষণম্। পূর্বং প্রোক্তং যয! সর্বাং অগ্টভাবং যথা" 

স্থিতম্। অনেন লক্ষয়েত্তত্র পত্রলেখন্ত অস্থিতম্॥ ইতি অস্কিত- 

পত্ধলেখপ্রকরণম্। 

পারধীং সংগপ্রবক্্যামি ভূপতেঃ কৌতুকং পরম্। জীবং 
মৃত্ামপেক্ষাঞ্চ কণয়ামি ন সংশয়ঃ। কট পশা সদা দৃষ্টা দঞ্চা- 
দগ্ধাভিধূমিতাঃ। ঘাতিতান্বধরাবর্ণ। জীবমৃত্যু নঁ সংশয়$। শ্লেষং 
প্রশ্নং মদ! দৃষ্টাঃ রাচবোন্তরোততরাঃ। পারধী নিক্ষল! তত্র 



চন্দোম্নমীলন। 

জীবমৃত্যু নদৃষ্ততে। অক্টোভাবানি ক্ষিগ্রাণি সংযুক্তং যোড় 
শানি চ। সপ্তরভাগং প্রদাতব্যং বিষমে লাতং ন সংশয়ঃ ৷ খুরিণো- 
নখিনশ্চৈব দস্তিনঃ শৃঙ্গিন স্তথ!। পূর্বভাগেন জ্ঞাতব্য নাম- 
বন্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ইতি পারধীপ্রকরণম্। 

হৃপসন্ধিং প্রবক্ষ্যামি যুদ্ধঞ্চ দৃশ্ঠতে তথা | উত্তরৈস্ত ভবেৎ 
সিদ্ধি রধটরর্যন্ধমাদিশেৎ। উত্তরাঅধরাশ্চৈব পাতনীয়াঃ পর- 
স্পরৈঃ | উত্তরে চাঁধিকে সন্ধিযুদ্ধকৈবাধিকেইধরে । অষ্টভাগেন 
জ্ঞাতব্যং সপ্তভাগং প্রদাপয়েৎ। সমেনৈব ভবেদ্যুদ্ধং বিষমে 
সন্ধিরেব চ॥ ইতি সন্ধিপ্রকরণম্। 

বিবাহং সংপ্রবক্ষ্যামি অস্তিনান্তীতিলক্ষণম। দিনং পক্ষং 

তথ! মানং বর্ষধথ কথয়াম্যহম। উত্তরঞ্চ যদ] প্রশ্নং উত্তরস্বর 

সংযুতম্। উদ্ধাহস্ত ভবেচ্ছীঘ্বং অধরৈস্ত ন বিদাতে। ত্রিগুণা- 
শ্চোত্তরা বরা অধরাশ্চ চতুগুণাঃ। প্রশ্নমাত্রা চ সংযুক্ত! সপ্ত- 
ভাগং প্রাপয়েৎ। বিষমে তু ভবেৎসিদ্ধিঃ সমে সিদ্ধি নবিদাতে। 
অষ্টতাবেন জ্ঞাতবাং পূর্ববভাবেন লক্ষয়েৎ। দিনাক্ষরৈর্দিনখৈৰ 
পক্ষং পক্ষাক্ষরেণ চ। মাসাক্ষট্রর্ভবেন্মাসং বর্ষং-বর্ষাক্ষরেণ চ। 

জাতিভেদং তথা ব্ূপং কালমানম্ত সংখ্য়!। জ্ঞাতবাং পূর্ব 

ভাগেন মাত্রাভেদং ন লক্ষয়েৎ ॥ ইতি বিবাহপ্রকরণম্। 
অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি নষ্টজাতস্ত লক্ষণম। যেন বিজ্ঞান, 

মাত্রেণ মহদাশ্চর্য্যকারণম্। পিতা চ মাতরম্তত্র জাতিভেদস্থয 

পূর্বকম্। জ্ঞাতব্যং পূর্বভেদেন পূর্বাঙ্গরবিলক্ষণৈঃ ৷ রতিঃ স্তাদ্ 

যদিতঃপূর্ব্বং তথা মাসস্ত বাসরাঃ | অষ্টাদশস্ত্ পক্ষাশ্চ সংস্থিতা- 

গর্ভমগল়ে। শেষঞ'ব দিনস্তত্র প্রশ্নীদের তু লক্ষয়েং। সংযুক্ত 
সপ্তরাত্রিঞ্চ স্ত্রিশৎসপ্তা্ইসংযুতে | দশরাত্রং ভবেজ্জন্ম অভিহিতং 
প্রশ্নং যদদ। ভবে । তিথিসংখা! ভবেজ্জন্ম অভিহি'তং যদ| ভবেৎ। 

ঘাতিতে বিংশমেকস্ধ পঞ্চবিংশং লঘ্ুস্বৈঃ | সপ্তবিংশদিনাস্তত্র 
বুমিতস্ত যদ। ভবেৎ। দশমাসবিনিক্কান্ত্রো দশপ্রশ্নে! যদা ভবেৎ। 

বগং বণ সংগুণ্য অক্ষরং অক্ষরেণ চ। স্বরং স্বরেণ সংগুণ্য 

তত্র ক্ষিপ্রস্ত মিশ্রিতম্। দ্বিতীয়াত্ুহ্তে রাশৌ রন্িস্তত্র নিপা- 
তয়েখ। ত্রিংশঙ্তাগং প্রদাতব্যং শেষর দিনানি চ। পুনস্ 
চা্টভাবেন ভাগং দদ্যাদ্ যথাক্রমম। তিথিখক্ষং তথা! রাশি- 

জাতকন্ত ন সংশয়ঃ ॥ ইতি নষ্পগাতকপ্রকরগম্। 
অথাতঃ সংগ্রবক্ষ্যামি ভূমিভাগন্ত লক্ষণম্। সফলানিক্ষলা- 

প্যেব কথয়ামি ন সংলয়ঃ। সম্গ্ভাবং প্রাবঙ্ষ্যামি লোকানাং 
হৈকামাক্কা। উত্তৈঃ ক্ষেমং লভতে কাম্যক্ৈবোত্য়োত্বরৈ:। 
আধরৈত্ত ভবেৎ ক্ষেমং মৃত্যুক্চেবানুনাসিকে । প্রশ্থহুক্্াক্ষরৈ- 

২১ 

গুধ্যা সর্বমাত্রান্সংযুতা। নাঁমবর্ণাহতান্তত্র বিষমে লাভং 
ন সংশয়ঃ। অথবা অষ্টভাগন্ত ভাগং দদ্যাচ্চ সপ্ততিঃ | বিষমেণ 
তবেল্লাভং সমে হানি ঁ সংশয়ঃ॥ ইতি ভৃমেঃ সফলনিক্ষলবিচার- 
প্রকরণম্। 

আলিঙ্গিতে ভবেন্মিত্রং অমিত্রং চ দীর্ঘৈঃ স্বরৈঃ ৷ যদা 
দগ্ধাঃ প্রদৃষ্টান্ত তদ। মৃত্যু ন সংশয়ঃ । উত্তরাশ্চৈব যে বর্ণা অধরৈ- 
স্ত্রতিস্তাড়য়েৎ। অধরাশ্চ দ্বিগুণাযোজ্যা ব্রিভির্ভাগং গমাহরেৎ । 

জাতযষ্ঠে ভবেন্সিত্রং অমিত্রঞ্চ দ্বিতীয়কে | যদা শুন্াং প্রদটুঞ 
মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ নামশূন্তাক্ষরৈঃ পূর্ণ নিহিতঞ্চ পরস্পরৈঃ । 

বিভির্ভাগং প্রদাতব্যং শেষাচ্চৈব ফলং বদেং॥ ইতি মৈত্রী- 
করণপ্রকরণম্। 

অন্যজন্ম প্রবক্ষ্যামি জাতিভেদহ্য লক্ষণম্। স্বগ্মন্্যগ' 

পাতালং যত্র যোনিষু সংস্থিতম্। নামবর্ণেন জ্ঞাতব্যমন্যজন্স- 

স্থিতাৎপি বা। ইত্যন্যজন্মপ্রকরণম্। 

অথ উর্ধং প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানং পরমমুত্বমম্ । মুতোহপি গচ্ছতে 

যত্র নান স্বর্গনরকয়োঃ | উত্তরোত্তরা যদ প্রশ্না স্তদা মোক্ষং 
ধিনিদ্দিশেৎ। লোকত্রয়েণ সংপুজ্যো৷ গতিশ্চ পরমং ভবেৎ। 

অধর! উত্তর! বর্ণা ভেদিতাশ্চ লঘুস্বরৈঃ। তদা চৈব গঃ স্বর্গ 

ক্রীড়তে চ স্বরৈঃ সহ। অধনস্তি্্যগৃযোনিঃ স্তাদ্ধ'মিতঞ্চ যদ। 
তবে অধরাধরহীনাঙ্গা দগ্ধাশ্চৈব বিশেষতঃ | পাতালে নরকে 
ঘোরে রৌরবে চ কলেবরম্। প্রশ্নং হুক্ষাক্ষরৈঃ দৃষ্টং মর্তনামা- 
ক্ষরৈগুণাৎ। ভাজিতন্ত ত্রিভির্ভাগং শেষং চৈব ফলং বদেং। 

একুষ্টে ভবেন্ো্গং মৃত্াঞেব দ্বিতীয়কে। যদ! শৃন্যাং গ্রাু্টধ 
পাভালে নরকোত্তরে। প্রশ্নহ্য প্রথমে বর্গে মৃলাঙ্কং ন নিহ- 

ন্যতে। পূর্বোক্ত দদ্দেভাগং খেষং চৈব ফলং বদেৎ। দ্বিপা- 

দঞ্চ চতুষ্পদমপাদং পাদসংকুলম্। তসর্বমষ্টভাবেন জ্ঞাতব্যং 

নাত্র সংশয়ঃ। ইতি মৃ্যুপ্রাপিতান্যজন্মজ্ঞানম, । 

অন্তং যছুক্তং তৎসর্বং ত্রিযু লোকেধু চরাচরম,। অষ্টভাবেন 

জ্ঞাতব্যং কার্ধ্যসংখ্যাং বিভাজয়েৎ। ইতি ত্রিষু লোকেধু চরাচর- 
বিভাবপ্রকরণম্। 

কোটিজ্ঞানসহত্রাণি অন্ধকারায় স্লিভ । উদ্ধৃতত্ত ময়! জানং 

দীপকং সচরাচরম. | যথ|। তমো! মহাঘোরং হন্যতে নুর্যা- 
রশ্মিতিং। তথাহি সর্ধন্ঞানানি হৃতানি চান্দ্রোন্মীলনে । যথা 

ঘোরে! মহাবাযুঃ শার্দ,লোইপি গজেন্দ্রকম্। নম্ততি বিমলীতৃত্বা 

গর্জস্তি চাপি ভূতলে ৷ পক্ষিডিস্ত্রশিতাঃ সর্ব অনস্তাদিত্- 
হমাঃ। তথা চস্ত্রশিতজ্ঞানং চন্ত্রোন্মীলিতং সদা । জ্ঞানঞ্চ ' 



২২. 

সর্বশান্্ন্ত সারাৎসারতরং শুভম.। গোপিতব্যং প্রযত্বেন গ্রস্থা- 

স্তরবর্ণনম, | ন দেয়ং সর্বলাভেন বিদ্যালাভেন দাপয়েৎ। 

কামত্বে চ ন দাতব্যং মন্ত্রতাবেন দাপয়েৎ। তমোময়ং হি 

সংসারং দেবদৈত্যন্ত হূর্লভম.। ন ভয়ং তগ্করৈশ্চাপি রক্ষোভয়ং 
ন বিদ্যুতে । চিস্তা লুকী তথ। মুক্তি ভূ মিরব্যস্ত লক্ষয়েৎ । গোপি 
তব্যং প্রযত্তবেন য ইচ্ছেজ্জীবিতং চিরম.) একদেশং তথ! গ্রামং 
নগরংরাজ্যশোতনং। বশ্মাসমস্তরেঘাদ্যং অগ্বাদ্যং প্রবিশ্তীতে । 

সংগোপ্যস্ত পুনর্গোপ্যং গোপ্যানাং গোপ্যমুত্তমম.। ঈদৃশং 

জ্ঞানভাবস্ত দক্ষঃ কামান্বর্তকঃ। ইতি শাস্বরক্ষা শিক্ষা প্রক- 
রণম,। . 

লক্ষণং সংগ্রবক্ষ্যামি শিষ্যাণাঞ্চ যথাক্রমম। প্রশ্নশুতা- 
শুভটঞব পরীষ্ষাং কারয়েক্গধঃ | কাশ্মীরং কোস্কণং কুজং কর্ণাটং 

করহাটকম.। করূষং কৌশলং শৌরসেনঞ্চ মধ্যদেশকম. | এক- 
শ্লানহতং বালং ন দেয়ং জ্ঞানমুত্তমম.। ন পিতা নৈব মাত1 চ 

মিত্রবন্থুদহোদরমন। এষু শিষ্যং ন কর্বাং স্বয়ং জীনেন্্- 
তাধিতম। হীনান্জং বাকাহীনস্ত বালবৃদ্ধঞণ মুর্খকম | ন দেয়ং 
স্রানমুঢন্ত যৌবনে .নাপি গর্বিতম্। কামাশক্তে সাহংকতে 
বিক্রমস্ত তু গর্ধিতে। স্ববৃত্তে বৃদ্ধিকর্তরি এষু শিষ্যং ন কারয়েৎ। 
যস্ত ফোটয়তে জ্ঞানং সারাৎসারতরং শুতম 1 ভবেচ্ছা দশ- 

জন্মনি সপ্তজন্মমি শৃুকরঃ। ইতি শিষ্যপরীক্ষ। ৷ 
অথ উদ্ধং প্রবন্গ্যামি যশ্মৈ বিদ্যা প্রজীয়তে। সত্যোদৃঢ় ব্রত 

শ্চৈব ধন্দিষ্শ্চ অপাপকৃৎ। শর্মযুক্তঃ * * * নূশীলং ভ্ঞানযুক্তঞচ 

ছ্ুং ব্যাধিনিপীড়িতম।। কক শান্ত্াকুশলমশাস্তম, | কিক 

কারয়েৎ শিষাংন সংশয়ঃ। জায়তে চ সদা ভ্রান্তো গুরুণা 

প্রেসিতো। জয়েৎ। সবাসঞ্চ সভোজ্যঞ্চ গুরুণ! চ নিয়োগৰান্। 

সেবা তু দীর্ঘকালে চ * * *জ্ঞাতব্যং আদ্যন্তে চ নিযোনয়েৎ। 
মুক্তপাশং মহাজ্ঞানং স্বয়ং জীনেজ্জভাষিতম। তন্ত মধ্যে ময়ো- 
দৃতং সহত্রং চন্দ্রোন্মীলনম্। ষড় ভাবেন সমন্বিতম্ পূর্ববং ব্রহ্মণা 
উদানহৃতম্। তথাপ্যেবং মৃহান্তানং ভেদ্দিতস্ত অনেকধ। ॥ 

 ্তান্তরে বিলোড়িতচক্রাদয় | 

যস্ত বর্ণে স্থিত মাত্র! স্তেন তশ্ত নিহস্তি চ। একত্রান্- 
হতাঃ সর্বে ত্রিগুণন্ক বিভাজিতং। যস্য বর্গস্থিতা বর্ণ 

'হুতাঃ সর্ষে ক্রমেণ তু । একত্রাহুন্বতা রাশির্ষর্ণসংখ্যা তু সংযুতং । 
পূর্বরাশিক্বরৈর্দিশ্রং দ্বিগুণাঃ সগ্ডসংযুতাঃ। ক্রমে ভাগং হরে: 

চান্দ্রোম্মীলন। 

চচৈব শেষং বর্গং প্রদৃহথতে । প্রথমে ব্িগুৈব ব্রিগুণং চ তৃতী- 
বকে । চতুগুণং তৃতীয়স্ত চতুর্থং পঞ্চমং গুণং। পঞ্চগুণং চতুর্থন্ত 
বষ্ঠঞ্ৰ তু সপ্ততিঃ। অষ্টতাগং প্রদাতৰাং শেষং বর্গং বিনি- 
দিশেৎ। অবর্গাদিং সমুদ্ধৃতা চতুরাদিষখাক্রমং। জায়স্তে বর্গসংখ্যাঃ 

তুচক্রং গঞজবিলোড়িতং । এবু সংখ্যাহতাঃ প্রশ্না স্ত্িগুণদ্ধয় 

সম্মতাঃ। কমেণৈব হরেস্তাগং শেষং বর্গ, বিনির্দিশেহ। 

অবর্গাদিঃ । অকচটতপযশা! ৰর্গাঃ। অ ৪ আ৫ ইঙ ঈ৭ 

উ৮উ৯ এ১০ ১১ ও ১২৪১৩ অং ১৪ অঃ১৫। ক. €. 

থঙ৬গন্ঘ৮ঙ৯। চঙ্ছণজ্৮ঝ৯এ১০। ট৭ঠ৮ 

ড৯০১০প১১। ত৮থন৯দ১০ধ১১ ন১২।1 পন্ফ ১০ 

ব১১ ত১২ ম১৩। য ১০ র১১ ল১২র১৩। শ ১১ ষ১ং 

স১৩হ১৪। ইতি গজবিলোড়িতচক্রং ॥ 

ধিতীয়াদিগুণা£ প্রোক্তা শ্চতুর্থেচ চতুগুণাঃ। একত্রান্ু- 
হৃতারাশি জ্ঞানচক্রুং সমুদ্ধতং। প্রশ্নরাশিহতাঃ পঞ্চমিশ্রিতাশ্চতুঃ 

খ্যয়া। ক্রমেপৈব হবেত্ৃত্র শেষং বর্গ! বিনির্দিশেৎ । মতাস্তরং। 

আ১ঞ&২ংখ৩খও ঠ৫থ৬ফণব৮ষন৯। ঈ১ও২ঘও৩ 
ঝ৪ঢ৫ধ৬ভণব৮হন৯। আ২ও৪খ৫ছ৮ঠ১০থ১২ 

ফ১৪ ব১৬ষ১৮। ঈী9 ৮ ঘ১২ঝা১৬ঠ২০ ধ২৪ ভ২৮ 

ব৩২ হ ৩৬॥ অসংযুক্তে দৈত্যস্বরচক্রং সমাপ্তং ॥ 
নরাক্ষরপঞ্চবর্গীন্থক্রমেণ সংখ্যা সম্ভুতা। বর্গমানেন সং- 

গুণ্য গণটক্রং বিনির্দিশেৎ | নরাক্ষরাঃ পঞ্চবর্গাঃ ক্রমে সংখা! 

সমুদ্ধৃতা। বর্গমানেন সংগৃহ গণচক্রং বিনির্দিশেৎ। হত, 

সপ্ততিঃ ক্ষিপ্রং ষড় যুক্তং তন্ন হারয়েৎ। ভাগেনৈব হরেত্ৃত্ত শেষং 
চৈব বিনির্দিশেৎ। অ১এ২ং কঙ৩চ৪ ট৫ত৬পণ৭্য৮ 

শ১। আ২তঙঁওখ ৪ছণঠঙথথণ্ফ৮ব৯ষ১০। ই৩ 

ওওগপ৫জঙডণদ৮ব৯ন১৭ ম১১।ঈ৪্৫ও৬খ?৭ 

য৮ধ১৯ভ১০ব১১ হ১২। উ€ উ৬ অং৭ অঃ৮ঙ৯ 

ঞে ১০ ণ ১১ ন ১২ ম১৩॥ অভিহিতপ্রশ্নে গণচক্রং সমাপ্তং। 

দ্বিধা! তু বর্ণংখ্যা তু পঞ্চবর্ণাঃ শবটরবৃতাঃ$ একীকুত্য তদ! 
সর্ব গরুড়তক্তং স্থিতং পরং॥ নবতিস্তাত্ররাশিশ্চ এবং অষ্টভি- 
রেব চ। পূর্বভাগং স্থিতং তত্র বর্গঞেব বিনির্দিশেং । অ১ আ।২ 

ই৩জঈ ৪6উ৫উ৬ এণ৭ এও৮ ও ৯ও ১০ অং ১১ অঃ১২। 
ক১খ২ংগওঘও৩ঙ৫। চঙ্ছ৭ণজ৮বা৯এঞ&১০। ট ১১ 

5১২ ড১৩ট১৪ ৭১৫। ত১৬ থ১৭দ ১৮ ধ১৯ ন২০। 

প২১ ফ ২২ব২৩ভ ২৪ ম২৫। য২৬রং২ংণল ২৮ বং 

শত য৩১ স৩২ হ৩৩॥ অভিহিতপ্রয়ে গরুড়চক্ং সমাপ্তংঃ 



চন্দ্রোন্বীলন। 

ক্রমেণ*অরয়ঃ সর্ব হতাঃ পঞ্চবিশেষতঃ। এফু মিত্র 
জ্ঞাতব্যং চত্রং সিংহাবলোকনং । একদেশহতারাশৌ দশসংখ্যা- 
হৃতং পরং। ক্রমে ভাগং পুনর্দদ্যাৎ শেষং বর্গং বিনির্দিশেৎ। 

অ১আঁ২ং ই৩ ঈ৪উ৫ উ৬ এ৭ ৮ ও ৯৩১০ অং১১ 
অঃ ১২। 
ঞ ১০৭ ট১১ঠ১২ড১৩ ঢ১৪৭১৫। ত ১৬খ১৭দ১৮ 

'ধ১৯ন২৭। পং১ ফ২২বধ ২৩ভ২৪ ম২৫। য২৬র২৭ 
ল ২৮ ব২৯ শ৩* ৩১ স৩২ হ ৩৩7 অভিথাতপ্রশ্নে সিংহাব- 
লোকনচক্রং সমাপ্ধং ॥ 

বর্গে বর্গে স্িতং একং অষ্টবর্গং যথাক্রমং ৷ এতৎ ক্ষিপ্রং 

বেদিতব্যং যথার্থফলচক্রকং। অ১কং২চঙ৩ট৪ ত৫পঙ৬ 

বণশা1৮॥ একত্র তু হৃতাঃ সর্বে বর্গবন্ধগ্ত নির্ণয়ঃ । তথ! দশ- 
সৃতং পিং পিওং দ্বার্শভিস্ততঃ ৷ হৃতং চৈকং যথা ভাগং 

লব্ধং বর্গং যথাক্রমং। বর্গেবর্গস্থিতঞ্চেকং অষ্টবর্গং যথাক্রমম্। 
একত্রান্হৃতাঃ সর্বে নর্্াবর্তন্ত নির্ণয়ম্। অ্রয়োদশহতং পিওং 

যুক্তধৈ'ব তু হ্বাদশম্। হারিতঞ্ পুনর্তাগং নর্াবর্তং যথাক্রমম্ ॥ 
অ১ক১চ৮১ট১ত১প১য১শ১। অ১আং২ইও ঈও 

উ৫ উ৬এ৭ ৮৩৯ ও১০ অং ১১ অ:১২। ক১খং 

গঙওঘওঙ৬৫। ৮১ ছ২ জ৩ ঝ৪এ৫। টন১ ঠ২ড৩ 

ঢ৮৪৭৫।ত১থ২ংদ৩ধ৪ন৫।প১ফ২ংব৩ত৪ম৫। 

। য১ রং লও ব৪। শ১ ষ২ স৩ হ ৪1 আলিঙ্গিতপ্রশ্রে 

নম্মাবর্তচক্রং ৷ দ্বিগুণাবস্থিতামাত্রা বর্ণাহুক্রমসংখ্যয়া ৷ একত্রান্থ- 

হৃতাঃ সর্ব অশ্বচক্রং তু কেবলং। তিথিসংখ্যাহতং পিওং মধ্যে 
 ক্ষিপ্রং চতুর্দশং । অষ্টধা হরিতং ভাগং বর্গঞচব স্কুটং ভবেৎ। 
অ২ং আঃ৪ই৬ ঈ৮উ ১০ উ১২ এ১৪৪১৬ ও১৮ও২% 
অং২২অঃ২৪। ক১খংখগওঘ৪উ৬৫।চঙ্ছণজ৮বন৯ 

এ ১০1 ট১১ঠ১২ড১৩ট১3৭১৫। ত১৬থ১৭ দ ১৮ 

ধ১৯নখ৩। প২১ফ ২২ ব২৩ভ ২৪ ম২৫। যর ২৭ 

ল ২৮ ব২৯ শ৩* যও১ স৩২ হ৩৩॥ অভিধূমিত প্রশ্নে অশ্ব- 

মাহিতচক্রং সমাপ্তং। 

সংগুণ্য বর্গসংখ্যা তু বর্গসংখ্যাং যথাক্রমং । একমাত্রাহুহ্বতং 
পিওং মণ্কচক্রং বিনিদ্দিশেৎ। একাদশহতারাশি মধ্যে ষোড়শং 

বিশ্ভসেৎ। ক্রমেণ ভাগং দাতব্যং বিলোমেন তু লক্ষয়েৎ॥ অ১ 

আ ২/ই৩ঈ ৪উ€ উ৬এ৭ $৮ ও ৯ ১০ অং১১অঃ১২।॥ 
কখওগঃ৪ঘ৫৩উ৩। চওছ৪জ৫বা৬ঞ৭।ট৪ঠ৫ 

ডষ্ঢচ৭৭৮। ত৫থঙ্দণধ৮ন৯। পঙ্ফ?৭ব৮ভ৯ 

৫৩ 

ক১খ ২খগতঘ$৪$ড৩৫। চশু ছণ৭ জ৮ ঝানঈ' 

৬০ 

ম১। যণর৮ল৯ব১। শ৮ব৯ম১০ হ১১॥ দগ্যপ্রশ্নে 
মণওকপ্নুতচক্রং সমাপ্তং ॥ 

আদাবক্ষরচক্র স্ব বিজয়ে চ দ্বিতীয়কং ৷ তৃতীয়স্ত তবেদযুদ্ধং 
নন্যাবর্তং বিশেষতঃ ৷ অশ্বলোছিতং চতুষ্ষস্ত পঞ্চমন্ত গজাহবয়ং। 

ধড়ভিঃ স্থানে ভবেদ্যুদ্ধং গরুড়চক্রং বিনির্দিশেং। সিংহাব- 
লোকনে সপ্তদৈত্যচত্রত্ত চাষ্টমং। অষ্টচক্তং ময়! খ্যাতং বর্গসংখ্যাং 
বিধীয়তে। অপ্তবর্াঃ সমুদূত্য ককারাদি ধঁথাক্রমম্ । ককারাদি- 
স্থিতং একং শেষঠৈব ক্রমেণ তু । চতৃবর্গন্ত বর্ণে তু ক্রমে বা গজ- 
লোছিতং। বড়ভিযুগ্স্থ দাতব্যং জানীয়াৎ দ্বাদশাক্ষরাঃ। 
ততঃ প্রশ্নং সমালোক্য চক্রসংখ্যা স্ব বর্য়োঃ । একত্রান্হৃতা- 

রাশি হর্তঃ ষড়নবচত্রয়ঃ ৩৯৬। পাতয়েৎ প্রশ্নমধ্যে তু অষ্টভাগং 
যথাক্রমং। যচ্ছেষং তদ্তবেৎ স্বর্গং অষ্টচত্তং মহাস্তরং। কণ্কি৮ 

কু৯ কে ১০ কো ১১কং১২। খ৮বি৯খু ১০ খে ১১ খো ১২ 

থং১৩। গন্গি ১০৩১১ গে১২ গো ১৩ গং ১৪। ঘট 

থি ১১ ঘু ১২ ঘে ১৩ ঘো ১৪ ঘং ১৫। ১১১২ উু১৩১৪ 

ডো ১৫৬ং১৬। চ৬চি৭ট৮চে৯চো1১০চ৮২১১। ছ৭ 
ছি ৮ছু.৯ছে ১০ ছো ১১ ছং১২। জ৮জিন জু ১৭ জে ১১ 

জো! ১২ জং ১৩। ঝ৯ঝি১০ঝু১১ বে১২ ঝো১৩ঝং১৪। 
এ) ১০: ১১ এ? ১২ ঞে। ১৩ ঞো ১৪ এং ১৫। ট€ টি৬টু৭ 

টে৮টো৯টং ১০। ঠ৬ঠি৭ঠ৮ঠে৯ঠো১০ঠ২১১। ৬৭ 

ডি৮ ডু৯ডে১০ ডো ১১ড২১২। ঢ৮টি৯ টু ১০ টে ১১ 

ঢে1 ১২ ঢং ১৩। ণ ১০ ণি১১ থু ১২ে১৩ ণো ১৪৭ং১৫। ত ৪ 

তি৫তু৬তে৭তো৮তংন৯। থ৫ থি১ থু৭ থে” থোন 

থং১০। দঙ্দিণছু৮দে৯ দো ১ দং১১। ধণ্ধি৮পু৯ 

ধে ১০ ধো ১১ ধং১২। ন৮নিন্ন্ু ১৭ নে১১ নো ১২ নং১৩। 

পঙপিওপু৫পে৬পো৭পং৮।কফ৪ফি৫ফু৬ঙফে৭ফো৮ 
ফং৯। ব৫বি৬বুণবে৮বো৯বং১০। ভঙ্ভিণভ্ু৮ 

ভে ৯ ভো। ১০ ভং১১। মণমি৮মু৯ মে১০ মো ১১ মং ১২। 

য২ংযি৩যু৪যে৫যো৬যং৭। র৩ওরি৪রু৫রে৬রো৭ 

রং৮। লওঃওলি৫লু৬লেণলেো৮ লং৯। ব৫বিশবৃ৭ 
বে৮&বো৯বং১০। শ১শি২শু৩শে৪শো৫শং৬। ষং 

যি৩যু9৪ষে৫যো৬বং৭।সওসিওন্থ ৫সে৬ সো৭ সং৮। 

হওহি৫ হও হেণ হো৮ হং৯॥ এবং চতক্রস্ত দীর্ঘয়ো: ॥ 

ইতি চন্ত্রোন্মীলনে মহাশাস্ত্রে সর্ববর্গানয়নভাবং দ্বাদশপ্রকরণং ॥ 



৯8 

অএকচটত পয শ। উত্তর, স্বিপদ) ১ প্রহর, পুং, ব্রাহ্মণ, 
বাল, গৌর, শ্বেত, শিরঃ, কল্পশ্থ নারায়ণাদি) স্বর্গ, সতী, 
স্বগ্রামবাসী, তিক্ত, মধুর, সুগন্ধ, তির্ধযক্, উত্তমফল, ক্ষিতি, 
পূর্ব, দ্ব্যক্ষর, গুরু, বিষম, অচ্ছিত্র, যুদ্ধেজয়, ঘটনকর, বিবাহদ, 

হুন্ব, বর্তমান, লাভদ, স্থথকর, গুভকর, ভক্ষ, বাধিজ্যেলাভদ, 

উত্তম, শীপ্ত, শুভগ্রহ, গমনাগমনকর, শ্বর্গস্থিত, আর্ডা, দিনফ ল, 

স্ববিষয়লাভকর, সর্বার্থনিদ্ধিকর, পুক্রকর, স্ত্রীগর্ভকর, দেব, 
মানব, স্নিগ্ধ, বসন্তকাল, জ্ঞানী, মুখা, প্রধান, বসন, শুপক্ষ । 
আঙখছঠথফরয। অধর, চতুষ্পদ, প্রহর, স্ত্রী, 

ক্ষত্রিয়, কুমার, শ্যাম, কৃষ্ণ, উদর, তৃবনস্থ ইক্মন্মথাদি, মর্তয, 

কআসতী, পরদেশল, কটু, তিক্ত, হুর্গন্ধ, উর্ধ, মধ্াফল, দক্ষিণ, 

্রাক্ষর, লঘু, সম, সচ্ছিদ্র ভগ্ন, সন্ধি, জঘটনকর, বিয়োগদ, 

দীর্ঘ, ভূতভবিষ্যৎ, অলাভদ, ছুঃখকর, অভক্ষা, বাবসায়, অধম, 

বিলম্ব, অশুগ্রহ, গমনে বিলম্বকর, মর্ত্যস্তিত, গুক্ষ, মাস, 

দ্বিমাসফল, অধন, ভগ্ন, অলস, অছিত, মিথ্যা, কার্ধযত্রংশ, 

আমিথা।, দন্যাস্ত্রী, গ্রীন্ষ, কৃষ্ণপক্ষ । ৰ 
ইওগজডদবলস। উত্তর, অপদ, ৩ প্রহর, পুং, 

বৈশ্, যুবা, গৌর, হরিত, বাহু, কলম্থ, অন্তর"ক্ষ, সতী, কষায়) 

কষায়, সুগন্ধ, তিষ্যক্, উত্তমফল, বায়ু জল, পশ্চিম, লঘুরু, 

বিষম, জয়দ, ঘটনকর, বিবাহদ, ত্রিকোণ দীর্ঘ, মধ্াস্থিত, 

হেমন্ত, শুক্ু। 
ঈ ও ঘঝাঢধভবহ। অধর, বূপদ, ষটপদ,৪ প্রহর, 

স্বী, শুর, মধ্য বৃদ্ধা, শ্রাম, পীত, পৃষ্ঠ, ভূবনস্থ, মর্ত্য পাতাল, 

অস'তী, অয়, ছুগীন্ধ, উদ্ধী, মধাফল, ব্যোম, উত্তর, চতুরক্ষর, 

পুগ্নাক্ষর, গুরুলঘু, সম, মধাছিদ্র, সন্ধি, বিয্বোগদ, দীর্ঘ, ভবিষ্যৎ, 

পাতালস্থিত, আদ্র শুদ্ধ, দ্বিচতুর্মাস, ক্ষত, নানাদ্রবাসহিত, 

আগ নানাবণণসহিত, মধ্যবল, দন্যান্ত্রী, প্রাবুট, রুষ। 

উ উ অং অঃ ও ঞ ণ নমম। দগ্ধ, মিশ্র, সন্ধা, নপুং, অস্তাজ, 

বুদ্ধ মৃত, কৃষঃ, রক্ত, পাদ, জোতিফষ চন্দ্রক্র্যাগ্রহণনক্ষজাদি, 

পাতাল, অনাদেশান্তরিত অরণা বিদেশ, মধুর, সু-ছ্গন্ধ। 

অবঃ, অফল নিক্ষল, তেজঃ, মধাদিক্, মধ্যম, সচ্ছিন্ন, ভয়ঙ্থরে) 

চন্দ্রোম্মীলন। 

পরাজয়, বিঘটনকর, অবিবাহদ, ব্রিকোঁণ, অলাভদ নাশকর, 
অশুভাদি, মধ্যম, পাতালস্থিত, শুষ্ক, বংসরেফল, দগ্ধ, নষ্ট, 
শৃন্য, মরণাক্ষর, দ্রবা, মূল, নারকী, ক্রোধান্ধ, অবস্তসংযুত, 
ছ্, কাণ, খঞচ, কুজ, কুগ্ঠী, স্বরে শরৎ হলে শিশির, শুর. 
রূষ্ণ উভয়। ৃ 

অএকচটতপযশ। স্বিপদ, অক দেব, চট .মর্ত্য, 
তপ পক্ষী, বশ রাক্ষসাদি | ১1৩ বর্গে। করন্থ। নারারণাদি। 
২।৪ বর্গে। ভবনস্থ। মম্মথাদি।৫। বর্গে। জ্যোতি । চঞ্জ- 
হু্যগ্রহনক্ষত্রাদি। অ এ। কল্পবাসী। ই ও ভূবনবাসী। আ এ 
'বায়বাস্তর পিশাচতৃতাদি । ঈ এ । জ্যোতিষ্ক। গ্রহাদি। অধরা- 
ধর। নারক। যশবর্গে নারক। যবর্গে। কর্মন্থ। ক্ষেত্রপাল- 
দ্বারপালাদি। শ বর্গে। যোনিজঃ। প্রেতভৃতযক্ষরাক্ষসাদি । 
উত্তরে--উত্তম | অধরে-_অধম। 

চট-মর্ত্য। অক--ব্রাহ্গণ। চট ক্ষত্রিয়। তপ বৈশ্ঠ। যশ শৃত্র। 

দগ্ধে অন্ত্যজ। ১ বর্গে ব্রাহ্মণ । ২ বর্গে ক্ষত্রিয় । ৩ বর্গে: 
বৈহ্া। ৪ বর্গে- শুদ্র । ৫ বর্গে--অন্তাজ। ২ বর্গে-বাল। 
২ বর্গে _কুমার। ৩ বর্গে-যুব!। ৪ বর্গে_বৃদ্ধ মধ্য। ৫ বর্গে মৃতু 
বৃদ্ধ। ২।৩ বর্গে গৌর । ২1৪ বর্গে শ্যাম । ৫ বর্গে__কৃষণ। 

তপ পক্ষী । উত্তরে ভক্ষ। অধরে অতক্ষ। ৩ঙবর্গে জলচর। 
প বর্গে স্থলচর। পঞ্চবর্গে বর্ণ শ্বেতাদি। 

আএথছঠথফরষ। চতুষ্পদ। আখা খুরী। ছঠ 
নথী। থফদস্তী। রষ লৃঙগী। আতর খুরী গ্রাম্য। গোমহি- 
শাহমেযাদি। খখুরী আরণ্য। শুকরাদি। ছ নথী গ্রামা। 

ুক্ুরমার্জারাদি। ঠ নথী আরণ্য মর্কটভন্লুকব্যাঘাদি। থ-_দস্তী : 
গ্রাম্য। হস্তযাদি। ফ দস্তী আরণ্া। শৃকরাদি। র- শৃঙ্গী গ্রাম্য। 
গোমহিষাদি। ষ শূঙ্গী আরণা। গবম়মূগাদি। উত্তরে-_-তক্ষা । 
অধরে--অভক্ষ্য। 

ইওগজডদবলস। অপদ। ইওগজ ড--জলচর। 
সর্পজলৌকা শঙ্খ শুক্তিক শুক মতন্তাদি। দরলস--স্থলচর। 
কেঞ্চক কীটাদি। উত্তরে-_ভক্ষা। অধরে--অতক্ষয। অন 
তয--অনিল। কট পশ--সলিল। 

ইতি শ্রীরদিকফোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ফলিতজ্যোতিষে 
চন্দ্রোম্মীলনং সমাপ্তমৃ। 

সিসি 



 চিরপঞ্জিকা। 
উ. 

১ টু 

অথ বারানয়নমূ। 

স্বপাদযুক্তঃ শাকাবে| মাসাঙ্কদিনসংযুতঃ ৷ 

দবিযুক্তঃ সপ্তভিহ্ঠীনো বারো ভবতি নাম্বথ। ॥ 

মাসাঙ্কা যথ। | 

খনয়নরসনেত্রং শৃন্তনেত্রেযুশুন্যম্। 
বিধুকরযুগষট কং মাসিকং স্তাদ ফ্রবাহ্ধম্ ॥ 
যুগহরণসমাণ্ডো বৎনরে সিংহ আশ্বে। 
ফ্রবমৃতুকরমিষ্টং শ্রীহরেব্বারবোধে ॥ 

শকাব্দানুসারে বারগণন। | 

যে শকাবার যে মাসের যে দিবসের 

বার জাঁমিবার প্রয়োজন হইবে, সেই 
শকার্ার অঙ্কসংখ্যার সহিত সেই 

শকাব্দার অঙ্কের চতুর্থাংশ যোগ করিয়া 

ভাহীতে পান্বে'র লিখিত মাসাঙ্ক এবং 
মেই মাসের, দিন সংখ্যা এবং অতি- 

রিক্ত ২ ছুই. 'শগ করিয়া! যে সমহ্টি হইবে, | ধ খ 

তাঙ্থাকে ৭ এ দ্বারা হরণ করিলে যাহ! 

অবশিষ্ট থাকিবে, ভদ্বার! বার জানা 
যাইবে । বথ! এক: অবশিষ্ট থাকিলে 

--] ব্লবিবার ঢু অবশিষ্ট থাকিলে সোমবার 
ৃ ইত্যাদি। 
বদি শকাব্দার চতুর্থাংশ পুর্ণাঙ্ক না 

“/ হইয়া তগ্রীঙ্ক হয়ঃ তাহা হইলে ভগ্রাঙ্কের 
পরির্তে এক মিরা লইতে হয়। যেমন শকাফ1 ১৭৯৯ 

ইহার চূডুর্দাঃখ৪৪৯॥ হয়, কিন্ত এ রূপ না ধরিয়া উদ্ধার 
পরিবর্তে ক, খিিতে হইবে । আর বে শকাজার চতুর্যাংশ 
তগ্মীঙ্ক না হয় সেই শকাব্দার কেবল, ভাদ্রের ৬ এবং 

আশ্বিনের ২ মাসাঙ্ক ধরিতে হইবে । নচেৎ পার্্'লিখিত 
ভাত্র ও আশ্বিনের পুর্ববনির্দিষ্ট মাসাঙ্কু যোগ দিলে 
মিলিবে না। এই গণনাতে যদি কদাচিৎ না মিলে তাহা 

হইলে এক বাদ দিলে নিশ্চয় মিলিবে। 
উদাহরণ ১৭৯৯ শকাব্দার ৩১ চৈত্র কি বার হইবে? 

এস্থলে শকাব্দ] সংখ্যা ১৭৯৯ তাহীর চতুর্থাংশ ৪৫০ অভ- 
এব শকাবা ১৭৯৯+ও তাহার চতুর্থাৎ ৪৫০+ও মাসাঙ্ক 
৬+৩ও দিনাঙ্ক ৩১+ এবং অতিরিক্ত ২ এই সমুদায় যোগ 
করাতে ২২৮৮ হুইল । ইহাকে ৭ সপ্ত দ্বারা হরণ করিলে 
৬ ছয় অবশিষ্ট থাকিল। অতএব ছয় দ্বারা ১৭৯৯ শকের 
৩১ চৈত্র শুক্রবার হইবে, জানা গেল। 

সনের হিসাব গণনা । 

শকা্দার ন্যায় সনেতে সনের চতুর্থাংশ, উল্লিখিত 

মাসাঙ্কঃ দিনাঙ্ক এবং অতিরিক্ত ২ যোগ করিবে, পরে 

ুর্কবৎ প্রক্রিয়া করিলেই বার জানা যাইবেক। কিন্ত হে 
সনকে ৪ দ্বারা হরণ করিলে ১ মাত্র বাকী থাকে যেমন 
১২৮১।৮৫ হত্যাদ। সেই জনের ভাদ্রে ৬ আশ্িনে 
২ মাসাহ্ক যোগ করিতে হইবে । 

উদ্াহরণ_-১২৮৪ সালের ৩১ চৈত্র কি বার জানিতে 
হইলেঃ সন১২৮৪ ও তাহার চতুর্থাংশ" ৩২১ মাসাঙ্ক ৬ 
দিনাঙ্ক ৩১ অতিরিক্ত ২, সম্দায়ে ১৬৪৪, ইহাকে ৭ দ্বার! 

হরণ করিলে বাকি ৬ রহিল। অতএব ৩ শুক্রবার, তত্তর 
হইল। 



চিরপঞ্জিক! | ২ 

মাসাঙ্ক ইংরাজী সালের বার গণনা । 

জা ইত্রাজী সালের সংখ্যাতে তাহার 
7] চতুর্থাংশ এবং পার্থ লিখিত মাসাঙ্ক, 

ফি ৩ 
-._]  দিনাঙ্ক১ এবং অতিরিক্ত ৬ অঙ্ক যোগ 

মার্চ৩_] করিলে যাহা হয়, তাহাকে ৭ সপ্ত দ্বারা 

8১8 হুরণ করিলে যাহা! অবশিষ্ট থাকে, 

মে ১ তাহাতে রবিবার হইতে গণন। করিয়া 

স্ুন ৪ যেবার হয়ঃ সেই বার। ইংরাজী যে 

ভুলাই ৬ 1] বৎসরকে ৪ ভ্বারাছরণ করিলে কিছুই [| 

হান] অবশ্দিউ না থাকে, লেই বৎসর ফিক্রুয়ারি 

টি মাস লিপইয়ার হয়, অর্থাৎ এক দিন 

ভিত বাড়ে। উক্ত লিপইয়ার বৎসর মার্চ 

হইতে ডিসে্বর পর্য্যস্ত দশমাসে অতি- 

নব্র ৩ | রিক্ত ৬ ঘোগ করিতে হইবেংনা। 
ডি & উদাহরণ__ইতরাজী ১৮৭৭ সালের 

২৭ মার্চ কি বার হইবে? 

উত্তর--১৮4৭ আর পূর্বোক্ত নিয়মে তাহার চতু 

ধাংশ ৪৭০ আর মাসাঙ্ক ৩, দিনাঙ্ক ২৭ অতিরিক্ত ৬এই | 

সমুদায় যোশী করিয়া! ২৩৮৩ হুইল। উহ্নাকে ৭ দিয় 

হরণ করিলে অবশ ৩ থাকিল। অতএব এ দিন তিনে 

মঙ্গলবার জানা গেল। 

অথ তিথিগণন। | 

উনবিংশাবশিষ্টং ছি শাকং কড্রেণ পরয়েৎ। 

ড় যুতে! দিনমাসাক্কস্্িংশদ্বীনস্তি ঘির্ভবেৎ ॥ 

ও ১৩ ৫. ৭ ৯ ১০ ১০ ৯ ৯ 

খ বিধু দৃগিঝুরািঃ খেট দিগ. দি. গ্রহাষং 
দশ দশ চ তিথিজ্ঞামা ফ্রুবৎ শ্রীহরীফম.. 

ওর েতেশীারাটি 

বৈশাখ * 
জো] 
| আষাঢ় ৩ 

(শ্রাবণ ৫ 

[ভাত্র ৭. 
| আ আশ্বিন ৯ 

অগ্রঞ্থায়ণ ১০ 

পোৌঁ্ ৯. 
ঘি 
ফাল৭১৭ ০ 

চৈত্র ১০. টি 

শকাবার সংখ্যাকে ১৯ দ্বার 

হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে 
তাহাকে ১১ দ্বারা পুরণ করিলে 

যাস্থা হয়ঃ তাহাতে মাসাঙ্কঃ দিনসংখ্যা, 

এবং অতিরিক্ত ৬ যোগ কুরিয়৷ ৩০ 

ঘ্বারা হরণ করিলে যাহা অব- 

শিট থাকিবে, সেই অঙ্কে যে তিথি হয় 
তদ্দিবসে সেই তিথি জানিবে। * 
যথা, ১৭৯৯ শকের ১৪ই চৈত্র কি 

তিথি? এস্থলে ১৭৯৯কে ১৯ দ্বার হরণ 

করিলে ১৩ অবশিষ্ট থাকিবে, উক্ত 

তেরকে ১১ এগার দ্বারা পুরণ করিলে 

১৪৩ হুইল । এ ১৪৩ আর অতিরিক্ত ৬ 

₹চত্রের মাসাঙ্ক ১*দিনাঙ্ক ২৪, এই সক- 

লকে একত্রে যোগ করিলে ১৮৩ হুইল । 

ই ১৩কে ৩০ ভ্বারা হরণ করিলে ৩ অবশিষ্ট রহিল 

পরে এ ৩ অঙ্কে শুক্র পক্ষের তৃতীয়! জানা গেল। 

অন্য মতে তিথি গণন।। 

যে মাসের যে তারিখের তিথি 

জানিতে হুইবেকঃ নেই মাসের দিন 

নত্ত্যার পূর্ব্বের লিখিত মাসাঙ্ক 

যোগ করিয়া যে সংখ্যা হয়ঃ তাছাতে 

(যে বর্ণে; তিথি গণনা করিতে হইবে ) 

সে চট । বৈশাখের প্রথম দিনে যে 

তিথি হবে, সেই তিথির অঙ্ক যোগ 

করিলে যে অঙ্ক সংখ্যা হইবেঃ তাহাকে 

৩১ স্বার। হরণ করিলে যাহা! অবশ 

উদাহরণ সন ১২৮৪ সালের ২ জ্যেষ্ঠ 

কোন্ তিথি? এন্ছলে এ মাসের ২ সংখ্যা 
সল্প 

* এইরূপ গণনাতে যদ্দি যথার্থ ন। মিলে তাহা হইলে 

মীসের প্রথমে হইলে ১ বাদ ও শেষ হইলে ৯. চিনি টিটি 
রাগ 



চিরপন্তিক! ] ৩ 

ও পারের লিখিত জ্যৈষ্ঠ মাসের মাসাঙ্ক ১ এবং ১২৮৪ 
সালের ১ বৈশাখের তিথিয় অঙ্ক ২৯ এই সমুদয়কে 
যোগ করিলে ৩২ হইল । ইহাকে ৩১ দ্বার হরণ করিলে 

অবশিষ্ট এক থাকে; অতএব এঁ অঙ্কে গ্রতিপদূ তিথি 
জনাগেল 

তিথিগণনা । 

খনা। 

'খালি ছাগলা বব চদা ॥ মিথুনে পুরিয়া বেদা। 
সিংছে বনু কর্কি রসে । আর সব পুরিবে দশে । 

নক্ষত্র গণনা । 
৩ ৫ ৭ ৩ 

ক্ষিতি তরি বাণাশ্ব হরিদু দিনেশং 
১৪ ১৫ ১৯ 

তখৈকবিংশং ত্রয়পঞ্চবিংশং 
২ গ্রুবাহ্কং তিথিযুক্তমৃক্ষং | 

তিথি গণন। দ্বারা তন্দিবসের তিথি 
জ্ঞাত হইয়া সেই তিথিতে পার্শে লি- 
খিত মাসাঙ্ক যোগ করিলে বদি ২৭ 

অপেক্ষা অঙ্কু অধিক হয় তবে ২৭ 

বাদ দিলে বাকী যাহা থাকে, সেই 

অঙ্কে যে নক্ষত্র হয়, তাহাই উত্তর । 

ইহাতে যদি বথার্থ না মিলে তবে 
মাসের পুর্বার্দে হইলে ১ যোগ 
এবং পরার্থে' হইলে ১ বাদ দিলে 

ঠিক মিলিবে কিন্ত সেই দিনের যে 
সংখ্যা তদপেক্ষা। সেই দিনের তিথির 

মাসের মানাঙ্ক যোগ ন। করিয়া তাহার 

পুর্র্ব মাসের মাসাঙ্ক তাহাতে যোগ 
ত্র ২৫. করিবে ।% যদি এইরূপ বৈশাখে ঘটে 
তাহ! হইঙ্গে চৈত্রের ঘাসাঙ্ক যোগ করিবে । 

উদাহরণ ১৭৯৯ শকাব্দের ২৭ পেধ্ব কি নক্ষত্র? 

এম্থলে তিথি গণনা দ্বারা উক্ত দিবসে ৭ সপ্তমী 

ভিথি জানিয়া তাহাতে পৌষের মাসাঙ্ক ১৯ যোগ 

করিলে ২৬ হুইল এবং ২৬ শে উত্তর ভাত্রপদ্ নক্ষত্র 

জানা গেল। 

রাশিজ্ঞান। 

তদ্দিবসের নক্ষত্রকে ৪ দ্বারা পুরণ করিয়া ৯ দ্বারা 

হরণ করিলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহ! হইলে 

হরণ ফলে এক যোগ করিলে যাহা হয় নিম্লিখিত সেই 

অঙ্কে যে রাশি তাহাই উত্তর এবং সেই সতশিতে ক্র 

থাকেন। 

রাশি যথা ।--১ মেষ, ২ বব ৩ মিথুন, ৪ কর্কট, & 

সিংহ, ৬ কন্যা, ৭ তুলা, ৮ বৃশ্চিক, ৯ ধনুঃ ১০ মকর, 

১১ কুস্তঃ ১২ মীন। 

উদাহরণ যথা-_১৭৯৯ শকের ১৮ চৈত্র যাহার জন্ম 

হইয়াছে, তাহার কি রাশি। পূর্বে নক্ষত্র গণনা! দ্বারা 
উক্ত দিবসে ২৩ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র জান! শিয়াছে। পরে 

২৩ কে ৪ দ্বারা পুরণ করিলে ৯২ হুইল, এবং এ 
৯২কে ৯ দ্বারা হরণ করিলে ১০ ফল হইল । এবং ২ বাকি 

রছিল বলিয়া এ ১০তে ১ যোগ দিলে ১১ হইল এবং 

১১তে কুস্তরাশি জানা! গেল। 

০2৭55 শকের ১৫ মাঘ কি নক্ষত্র ? এখানেও উক্ত প্রকারে ১৫ মাঘে ২৪ নবমী তিথি জানাগেল। কিস্ত এস্থলে দিনসংখা। 
১৫ অপেক্ষা তিথির সংখ্য! (২৪) অধিক হইয়াছে অতএব এস্থলে মাঘের মাসান্ক না দিয়া তৎপূর্বস্থ পৌষের মাসাঙ্ক ১৯ এ ২৪ 
সহিত যোগ: করিগে ৪৩. হক এবং ২৭ বাদ দিলে ১৬'বাকী রহিল। অতএব ১৬ তে বিশীখ। নক্ষত্র জান গেল । ৯ 



নষ্টকোঠী। 

শঙ্ুচ্ছায়াদিভিলপ্নং যত্বাৎ ভাগরয়ং চরেং। 
ক্রমাল্লগ্নে পঞ্চমে বা ধর্মে বা স্থাপয়েদ্ গুরুম্ন 
প্রশ্নাববীয় গুরুং যাবদ্ গণয়েৎ স্থাপিতাদ্ গুরোঃ। 
লন্ধং বয়োইনুমানেন ত্যক্ত। শাকাচ্ছকং বদেৎ॥ 

লগ্রত্রিকোণেবু গুরুত্তিভাগৈ- 
বিকল্প বর্ধাণি বয়োহম্ুমানাৎ ॥ 

তআাদৌ শহছুচ্ছায়াদিতিঃ প্রপ্নলরং হুম্্তয়ং কর্তব্যম্। প্রশ্ন 
লগ্ন ভাগত্রয়ং কার্ধ্যম্। যদি প্রথম ভাগে প্রশ্নস্তদা তত্রৈব লগ্নে 
গুরুং, বদি দ্বিতীয় ভাগে প্রশ্নস্তদা! তৎপঞ্চমে গুরুং, যদি ভৃতী- 
যাংশে প্রশ্নস্তদা নবমে গুরুং সংস্বাপ্য তন্মাৎ প্রশ্নাববীয়- 

গুরুং যাবৎ গণয়েৎ । তৎসংখ্যকং বয়োবর্ষং বদেৎ। তদস- |. 

স্তবে বয়োইছমানাৎ ম্বাদশসঙ্যামেকবারমধিকবারং বা তদক্কে 

যখাসস্তবং যোজয়িত্বা! বর্তমানশারাৎ দুরীকৃত্য জন্মশাকং বদেৎ। 

শঙ্ক)চ্ছায়া৷ পাদচ্ছীয়া বা ঘটিকাযন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা 
প্রশ্নকালীন লগ্ন নিরূপণ করিয়া এ লগ্মকে তিন ভাগে 
বিভক্ত করিবে । যদি গ্রথম দ্রেকাঁণে প্রশ্ন হয়, ভা! 

হইলে গুককে লগ্মে স্থাপন করিষে, যদি ঘিতীয়+দ্রেক্কাণে 

প্রশ্ন হয়ঃ তাহা! হইলে গুককে পঞ্চম গ্রহে স্থাপন 
করিতে হইবে । বদি তৃতীয় ড্রেকাণে প্রশ্ন হয়, তাহা 
হইলে গুককে নবম রাশিতে স্থাপন করিবে । এবং এরূপ 
কণ্পনা করিয়া লইবে যে প্রশ্মকর্তার জন্মকালে গুক 
এ রাশিতে ছিলেম। পরে প্রশ্মীব্দে গুক যে গৃহে অবস্থান 
করিতেছেন, সেই গুক প্রশ্নলগ্রীনুসারে স্থাপিত গুক 

কত অন্তরে আছেন, ভা! গণনা করিয়া যাহা লন্ধ| 
হইবে, তাহাই প্রশ্কর্তার বয়ংক্রম স্থির .করিবে। পরে 

বয়স অনুমান করিয়া দেখিবে যদি ১২. বংসরের অধিক 
২৪ বৎসরের মধ্যে বয়ঃক্রম হয় তাছা হইলে উ্ছাতে. ১২ 
যোগ করিয়া বয়স বলিবে। যদ্দি ২৫ বংসর হইতে ৩৬ 
বৎসর পর্ণান্ত বয়ঃক্রম অনুমান হয় ভাহা হইলে উহাতে 
২৪ যোগ করিবে, যদি ৩৭ বংসর হইতে ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত 
বয়স অনুমিত হয় তাহা হইলে উহাতে ৩৬ যোগ 
করিবে । বদি ৪৯ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর পর্য্যস্ত বয়স 
অনুমান হয়, তাহ] হইলে উহ্থাতে ৪৮ যোগ করিবে। 

পরে বয়ঃক্রম স্থির হইলে তাহা বর্তমানশক হইতে 
হীন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই জন্মকালীন 
শক স্থির হছইবে। | 

কেছ কেহ এইরূপে গণনা করেন ফে, প্রপ্নলগ্নুকে 
দ্বাদশ অংশে বিভক্ত করিরা কোন্ অংশে প্রশ্ন হইয়াছে, 
সুন্ষঘরূপে স্থির করিবে। যদি প্রথম অংশে প্রপ্ হইয়া 
থাকে তাহা হইলে বহুম্পতিকে জন্মলগ্নে স্থাপন করিবে। 
যদি লগ্মের দ্বিতীয় অংশে প্রশ্ন হইয়া থাকে তাহ! হইলে 
প্রশ্নকর্তীর জন্মকালে- বহস্পতি জন্মলগ্ন হইতে দ্বিতীয় 
গুছে ছিলেন। এইরূপ বদি প্রশ্ন লগ্্ের তৃতীয়-চতুর্থ 
পঞ্চম, যন্ঠ, সপ্তীম অধম, নবম, দশম, একাদশ বা. ছাদ 
অংশে বহস্পতি থাকেন,-ভাহা হইলে. প্রশ্নকর্তার. জগ্ম- 
কালে বহস্পতি জন্মলগ্ন হইতে তৃতীয়, চতুর্থ; পঞ্চম, 
'ব্ঠ, সপ্তম, অধম, নরম দংগমঃ একাদশ বাাদশশ গৃছে 

ছিলেন, স্থির হইবে ।. পদে পু্কখিত শিয়া হার 
জন্মশক আনয়ন করিবে । 

| অন্যপ্রকার শকজান।,. 

প্রথমতঃ ব্যাভির: আরতি. এ জা রা 



নষ্টকোষ্টী। 
বাক ধত দুর স্থির করিতে পারকর.। পরে উক্ত-] হইলে দক্ষিণায়নে অর্থাৎ শ্রাবণ প্রভৃতি ছয় মাসের “মধ্যে 
অনুমিত বয়োবৎ্লরকে ২ দ্বারা পুরণ করিয়া ৫ দ্বায়া চি নিনালি নাঃ 

হরণ রিলে যে স্ভাগফল হয়, তাহাকে বর্তমান বধ 
শমি হইতে দক্ষিণাবর্তে গুণিলে যে রাশিতে ফুরায়, 
ব্যক্তির, কোঠীতে সেই রাশিতে শনির স্থিতি. প্রথমতঃ 
দিরূপণ করিতে হইবে । * 

পরে উল্লিখিত শনির স্থিতি, বর্তমান বর শি ৃ  
হইতে বত রাশি' অন্তর হইবে, তাহাকে. & দ্বারা পুরণ ্ 
করিয়। ৩ তিন দ্বারা হরণ করিলে যত ভাঁগফল হয়, বর্তমান | 

বর্ধীয় রাস, হইতে তত রাশি অন্তরে উত্ত ব্যক্তির কোঠীতে 
কেডুর-স্থিতি. এবং কেতু হইতে সপ্তম রাশিতে রানুর 

স্থিতি, নিশ্চয় করিয়! বর্তমান বর্ধীর রা হইতে (১২ বাদ 
দিবার পুর্বে) জন্ম কালীন ফেতুর স্থিতি যত রাশি 
অন্তর তাহা ৩ তিন দ্বারা পুরণ করিয়া ২ ছুই দ্বারা হরণ 

করিলে যত ভাগফল হয় বর্তমান, বায় ব্বহস্পরতি 
হইতে তত রাশি অন্তরে বৃহস্পতির স্থিতি জানিবে। 
তৎপর বর্তমান বর্ধীর বহল্পতি হইতে (১২বাদ দিবার পূর্বে 
ধত রাশি অন্তরে জন্মকালীন বহস্পতির স্থিতি হইবেক, 
ব্যক্তির তত বৎসর বয়ঃক্রম জানিবে, এবং বর্তমান শক 

হইতে তাহাকে বাদ দিয়া এক যোগ করিলে জন্ম 

শক স্থির হইবে । 

_ অয়ন জ্ঞান। 
র আধাননন্াপরিবোধকালে সংপৃচ্ছতো। জন্ম বদেদ্িলগ্নাৎ। 

.. পুর্ব্বাপরার্ধে-ভবনন্ত বিদ্যাস্তানাবুদগক্ষিণগে প্রশ্থতিম্ ॥১। 

প্রশ্ন লগ্সকে দুই ভাগ করিয়া দেখিবে যে, লগ্মের 

কোন ভাগে অর্থাৎ কোন্. ছোরায় প্রশ্ন হইয়াছে। যদি, 
লগ্লের প্রথম ছোরায় প্রশ্ন হইয়া থাকে, তাহ! হইলে 
উতরায়পে অর্থাৎ মাধাদি ছয় মাসের মধ্যে জন্ম. হইয়াছে, 

এ যদি দ্বিতীয় ছোরায় প্রশ্ন হয়, তাহা 

-* হয়গফল. যদি ১২. অপেক্ষা) অধিক হয় তাহ! হইলে ১২ 
পরধিতটার্গ কিয়! গবিতে হয়. 

০০১১১ 

খতুজ্ঞান। 
খতূর্ববাচ্যা দৃকাগাংশে লগ্মসংস্থেংপি বা গ্রহে । 
শনি শুক্র কুজেন্দুজ্ঞগুরবঃ শিশিরাদিযু॥ 

শু ৬ ৩ হু ৪8 € 

শিশির বসন্ত গ্রীক্ম বর্ষা শরৎ হেমস্তাঃ । 

ভবস্তি কাল বলিনো শ্রীন্ষে হ্্যত্তঘৈব চ। 

কোন্ খতুতে জন্ম হইয়াছে, তাহ! জানিবার জাবশ্বাক 

হইলে প্রশ্নলগ্নে কোন্ গ্রহ আছেন দেখিতে হুইবে। 

যদি প্রশ্ন লগ্লে কোন গ্রহ না থাকেন, তাহা হইলে সেই 
দ্রেকাণের অধিপতি কোন্ গ্রহ তাহা! দেখিবে। যদি 

লগ্জে একাধিক গ্রহ থাকেন? তাহা হইলে যে গ্রহ বলবান 

সেই গ্রহকেই অবলম্বন করিবে। যদি রবি বা মঙ্গল থাকেন, 

তাহ! হইলে গ্রীগ্থ খতুতে জন্ম হইয়াছে, স্থির করিবে। 
যদি চত্দ্র থাকেন, তাহা! হইলে বর্যাধতুতে, যদি বুধ 
থাকেন, তাহা হইলে শরৎ খতুতে, যদি বৃহস্পতি থাকেন, 

তাহা হইলে হেযস্ত খতুতে, যদি শুক্র থাকেন, তাহা হইলে 

বসন্ত খতুতে যদি শনি থাকেন, তাহা! হইলে শিশির 

খতুতে জন্ম হইয়াছে, নির্ণর করিবে। 
এস্থলে মাঘ ফালগুণ শিশির, চৈত্র বৈশাখ বসস্ত। 

ঠা ক শ্রাবণ ভাষ্ট্রে বর্ষা, আশ্খিন কার্তিক 
ৎ, উগ্রহায়ণ পৌঁব হেযস্তঃ ধরিয়া গণনা করিতে 

চন্ত্রজ্ঞীবাঃ পরিবর্তনীয়াঃ শুক্রারমন্দৈরয়নে বিলোমে । 
দ্রেক্কাণভাখে প্রথমে তু পূর্বো। মাসোংম্পাতাচ্চ তিথির্কিকল্পযঃ 

বদি খতু ও অয়নের পরস্পর বিরোধ হয় অর্থাৎ উত্ত 
রায়ণে মাঘাদি ছয় মাস মধ্যে বর্ষা শরৎ প্রভৃতি খতু এবং 
দক্ষিণায়নে শ্রাবণাদি ছয় মাস মধ্যে শিশির প্রভৃতি 

খতুর উপস্থিতি হয়, তাহা হইলে সম্ভব হেতু, চক্রের 
'লহিত:শুক্র, বুধের সছিত মঙ্গল এবং বৃছল্পতির. সহিত 
শনি পরিবর্ত করিয়া. লইতে. হইবে । তাহাতে বলন্তে। 



৬ 

স্থিত বর্ষা, শরতের সহিত শরীক, হেমস্তের সহিত শিশি় | হইয়া থাকে, তাহ! হইলে জন খতুর অন্তত ঠুই সালে 
পরিবর্তিত করিতে হইবে। 

, বখা। 
উত্তরায়ণ। 

শুক্রুঃ বলস্ত 

রবিঃ মঙ্গল, অক্ষ 

শনি, শিশির 

চত্ৰঃ বর্ষা 
বুধ? শরৎ 

গুক।? হেমস্ত 

 দক্ষিণায়ন। 

শুক্র? বলস্ত 

রবি। মঙ্গল, শ্রীক্ম 

_ শনিঃ শিশির 

চত্দ্রঃ বর্ষা 
রুধঃ শরৎ 

গুক, হেমন্ত 

মাসজ্ঞান। 

ধড়ভাগমাচর্ধ্য তদর্ধলগ্রং 

বদেত্ত, মাসং তদনুক্রমেণ 

লগ্নন্ত প্রথমহোরায়াং প্রশ্নশ্চেৎ ষড়ভাগাৎ মাঘাদি ষটকং 

দ্বিতীয়হোরায়াং চেৎ শ্রাবণাদ্দি ষট কমিত্যর্থঃ | 

যদি তৎকাললগ্রদ্রেকাণস্ত পূর্বার্দে] প্রশ্স্তৰা! জাত খতৌ 
পুর্বমাসঃ | পরার্ধে পরমাসঃ। 

পরে এ ছোরা অর্থাৎ লগ্মীর্ধকে ছয় ভাগ করিয়া 
সুশ্ঘম গণন! দ্বারা দেখিবে যে কোন্ অংশে জন্ম হইয়াছে। 

যদি প্রথম ছোরার প্রথম অংশে জন্ম হইয়া থাঁকে; তাছা 

হইলে মাঘ মাসে জন্ম হইয়াছে। যদি দ্বিতীয় অংশে 

প্রশ্ন হুইয়] থাকে? তাহা হইলে কালগুণ মাসে,যদি তৃতীয় 

অংশে প্রশ্ন হয়! থাকে; চেত্র। বদি চতুর্থ অংশে প্রশ্ন হইয়া 
থাকে, তাহ! হইলে বৈশাখ, যদি পঞ্চম অংশে পরী হইয়া 

থাকে তাহ! হইলে জ্যৈষ্ঠ মাসে? যদি ষষ্ঠ অংশে প্রশ্ন হুইয়। 
থাকে, তাহা হইলে আযাঢ় মাসে জন্ম হইয়াছে, স্থির 
করিবে। এই রূপ দ্বিতীয় হোরাকেও হয় ভাগ করিয়। 
কোন্ ভাগে প্রশ্ন হইয়াছে, দেখিয়! ক্রমান্বয়ে ছয় অংশে 

আাবণাদি ছয় মাসে জন্ম স্থির করিবে। 

একমাস জানিতে ছইলে দ্রেন্কাণকে চুই ভাগ করিয়া 
দেখিবে, বদি পূর্বভাঁগে প্রশ্মী হয় থাকে, তাহা হইলে 

জন্ম খড় অন্তর্গত ছুই মাসের মধ্যে প্রথম মাসে জন্ম 
হইয়াছে, স্থির করিবে । বদি দ্রেকাণের শেষার্থে প্রশ্ন 

মা ২০২১ 

ফা ২২২৩ 

চৈত্র ৬ 

মধ্যে শেষ মাসে জন্ম হইয়াছে, স্থির করিবে । 

মতান্তরে মাস জ্ঞান। 
তিথোৌ তিথিং খওয়িত্ব! জগ্মভং তত্র মিশ্রয়েখ | 
কষে, প্রথমতো। জেয়ঃ শুরুপক্ষে তু সগডমাৎ ॥ ১॥.মাসঃ | - 

গুরু পক্ষের বা কৃ পক্ষের যে তিথিতে জন্ম হইয়াছে 
উভয় পক্ষের প্রতিপৎ হইতে গণন! করিয়া সেই তিথির 
অঙ্ক তিথ্যঙ্ক অর্থাৎ ১৫ পঞ্চদশ হইতে বিয়োগ করিয়া 
যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার সহিত জন্ম নক্ষত্র যোগ 
করিবে। যদি কৃষপক্ষে জম্ম হইয়া! থাকে, তাহা হইলে 
এ অঙ্ক দ্বারা যে নক্ষত্র হয়, সেই নক্ষত্রে যে রাশি হইতে 
পারে, সেই রাশিতে ভুর্যয গমন করিলে যে মাস. হইতে 

পারে, সেই মাসে জন্ম হুইয়াছে। যদি শুরু পক্ষে জন্ম 
হুইয়! থাকে, তাহা হইলে এ রাশি বা মাস হইতে ৭ সপুম 
মাসে জন্ম হইয়াছে, স্থির করিবে । 

অন্তপ্রকার । 

জন্ম নক্ষত্র হইতে জন্ম তিথির অন্ক বাদ 
দিয় যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্ক পার্থ 
লিখিত চক্রের যে মাসে লিখিত আছে, সেই 

মাসে জন্ম হইয়াছে, নির্ণয় করিবে । যদি জম 
নক্ষত্রাঙ্ক অপেক্ষা! জম্ম তিথির অঙ্ক বেশি হয়, 
তবে জন্ম নক্ষত্রে ২৭ যোগ দিতে হইবে, যথ! 
কোন ব্যক্তির জন্ম তিথি যদি শুক গ্রতিগং 
১ হয় এবং জন্ম নক্ষত্রও অশ্বিনী ১ হয়, 
তাহা হইলে কোন্ মাসে তাহার জম্ম হুই-. 
মাছে? এস্বলে জন্ম তিথি ১ হইতে জন্ম- 

' নক্ষত্র ১ বাদ দিলে বাকী * রহিল। পার্খে 
লিখিত চক্রে বৈশাখ মাসে এঁ শূন্য লিখিত 

আছে। অতএব বৈশাখ মাসে ভাহার, জন্ম 
হইয়াছে, জানাগেল.। এইরূপ গণনাতে বদি 
না মিলে তবে নিম্ন লিখিত. প্রক্ধিয়! 

সংখ্যাকে ১৫. হইতে, বাদ দিলে, যাহা! অবশিষ্ট. থাকিবে) 

তাহাতে জন্ম নক্ষত্র "যোগ করিয়া (২৭ এর অধিক-ছইলে ২৭ 

মাস 
বৈ ২৬১ 

জ্যৈ খ৩ 
আ. :৪৫. 
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নউকোষ্ঠী। 
নাম দিতে হইবে) তাহাকে ৪ দ্বারা পূরণ করিয়া ৯ দিয়! | 
বভাগ করিয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে হরণফলে 
) যোগ করিয়া দিবে, যে ফল হইবে সেই অঙ্ক একাদিক্রমে 

'বশাখ মাস হইতে গুণিলে যে মাসে শেষ হইবে, যদি কৃষ্ণ পক্ষে 

দন্ম হুইয়! থাকে, তাহা হইলে সেই মাসে তাহার জন্ম জান! 
[াইবে। যদি শুরু পক্ষে জন্ম হইয়! থাকে, তাহা হইলে সেই 
সন্কে ৬ যোগ করিয়া! (১২ র অধিক হইলে ১২ বারো! পরিত্যাগ 
রিয়া অবশিষ্ট যাহ! থাকিবে) সেই অঙ্ক বৈশাখ হইতে 
গণিলে যে মাসে শেষ হয়, তাহাই তাহার জন্ম মাস। যথা 

দি কোন ব্যক্তির জন্মতিথি ৬গী এবং জন্ম নক্ষত্রও৬ আত্রর হয়, 

তাহা হইলে কি মাসে জন্ম? এস্থলে ১৫ হইতে জন্ম তিথি ৬ 

দাদ দিলে ৯ বাকী থাকে, ৯ এ জন্মনক্ষত্র ৬ যোগ করিয়! 
দিলে ১৫ হইল | ১৫কে 9 দিয়া পুরিলে ৬* হইল, ৬ কে 

১ দ্বারা হরিলে ৬ ফল হইয়া! বাকী ৬ রহিল। অতএব ফলে ১ 
যোগ করিলে ৭ হুইল । যদি কৃষ্ণপক্ষে জন্ম হইত তাহ! হইলে 
& ৭ তে কার্ঠিকমাসে জন্মজান! যাইত, কিন্তু ৬ যী শুক্লপক্ষ 
বলিয়া এ ৭ তে ৬ যোগ করিয়া! ১২ বাদ দিলে ১ বাকী রহিল 
এবং একে বৈশাখ মাসে উহার জন্ম জানাগেল। 

গুরু পক্ষের তিথির অঙ্কের ন্যায় কৃষ্ণপক্ষের তিথির অস্ক 

প্রতিপদ হইতে অমাবস্ত1 পর্য্যন্ত ১৫ ধরিতে হয়। 

অথ পক্ষজ্ঞানমৃ। 

মাসরাশের্জম্মরাশিঃ যগ্মাসাভ্যন্তরে স্থিতঃ । 

উরুপক্ষেইন্যথা কৃষ্জে বরাহবচনং যন্বা ॥ ২ ॥ 

ভাঙ্করাৎ সপ্তপর্য্যস্তং গুরুপক্ষং বদেৎ সদ] । 

মগাঙ্কং দ্বিগুণং কৃত্ব! তিথয়ো! ভাগসংযুতম্। 
লগ্মাৎ পূর্ববাপরং বুদ্ধ! মাসন্তা গ্রপরার্ধকম্। 

_. গক্ষৌ তত্র বদেদেবং গুরুকৃষণৌ যথাক্রমম্॥ 

বরাহু বচনে এই রূপ নির্দি আছে যে, মাসরাশি 
হইতে জন্মরাশি পর্ধ্যস্ত গণনা করিয়া! যদি ৩ ছয় সংখ্যার 

অধিক নী হয়, তাহা হইলে শুরু পক্ষে জন্ম হইয়াছে, যদি ছয় 
সংখ্যার অধিক হয়, তাহ! হইলে কৃষ্ণ পক্ষে জন্ম হুইয়াছে। 

সুর্য যে রাশিতে থাকেন সেই রাশি হইতে সপ্রম 
টার মধ্যে যাহার জন্ম হইবে, তাহার জন্ম শুক্পক্ষে 

এবং অবশিষ্ট রাশিতে কষঃপক্ষে, জন্ম স্থির করিবে। 

ণ* 

এন্থলে কেছ কেহ কহেন যে, হুর্য যে নক্ষত্রে আছেন, 
তদবধি সপ্ত নক্ষত্র মধ্যে যদি জন্ম হইয়। থাকে, তাহা 
হইলে শুক্লুপক্ষে জম্ম হইয়াছে, ততিম্ন নক্ষত্রে জম্ম হইলে 
কৃষ্ণপক্ষে জন্ম হইয়াছে । 

প্রশ্ন লগ্কে ছুই ভাগ করিয়া! দেখিবে যে, যদি লগ্টের 
পূর্ব ভাগে প্রশ্ন হইয়া থাকে, তাহ। হইলে শুর্লপক্ষে জন্ম 

হইয়াছে, যদি শেষ অংশে প্রশ্ন হুইয়! থাকে, তাহা! হইলে 

কপপক্ষে জন্ম হইয়াছে, বলিবে। 

তিথিজ্ঞানমৃ। 
লগ্রত্রিংশাংশতে। নিত্যং তিথির্বাচ্যা সুযত্বতঃ | 
অত্যন্তবিষমধ্চৈতৎ প্রশ্রমাসাৎ বদেৎ সদা ॥ 

মৃগাঙ্কং ত্রিগুণং কৃত্বা! তিথয়ো। ভাগসংযুতম্। 

প্রশ্ন লগ্কে ত্রিশ ভাগ করিয়া কোন্ ভাগে জন্ম 

হইয়াছে, তাহা স্থির করিবে, যদি প্রথম ভাগে জন্ম 

হইয়া থাকে, তাহা হইলে শুরু প্রতিপদৃ, যদি দ্বিতীয় 
ভাগে জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয়! তিথি, এই 

রূপ ত্রিশ অংশে যথাক্রমে প্রতিপদাদি ত্রিশটী তিথির 
মধ্যে জন্মতিথি স্থির করিবে । এই গণনা অতি সুদ্ঘম 

এবং কঠিন, অতএব স্থ'লরূপে গণনা করিতে হইলে প্রশ্ন- 
মাস অবলম্বন পুর্বক গণনা করিয়া বলিবে, যথণ প্রশ্ন- 
কালে যে তিথি হুইবে, তাহাকে তিনগুণ করিয়া! ত্রিশ 

দ্বারা ভাগ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই জন্ম- 
তিথি বলিবে। 

রি অন্য মতে। 

লগ্ন ল্ফুটের রাশিকে ত্রিশ দ্বারা পুরণ করিয়া তাহীর 
অংশের সহিত যোগ করিবে, পরে তাহাকে বড়ি ৬০ বারা 

পুরণ করিয়া! স্ফ,টের কলার সছিত লাগ করিয়া যে কল! 
হইবে, তাহাকে ৩০০ দ্বারা হরণ করিয়া যাহা! লব্ধ হইবে, 

তাহাতে এক ১ যোগ করিয় তাহাকে ত্রিশ দ্বারা ভাগ 
করিলে যাহা শেষ থাকিবে, সেই অঙ্কই তিথির অঙ্ক 
হুইবে। 

১০. 



নক্ষব্রজ্ঞানম্ | 

শসনামক খক্ষে চ তিথিসংখ্যাং নিয়োজয়েখ। 

কষে দশ সিতে চৈকাদশ ক্ষিপ্ত ভমুল্নয়েৎ ॥১। 
মাসনামানি খক্ষাণি তিথ্যা সহ নিয়োজয়েৎ। 

সিতে রুদ্রঞ্ষবং দদ্যাদসিতে দশ এব চ। 

সপ্তবিংশতি খক্ষাণি শেষং নক্ষত্রকং ফ্ুবম্॥২। 

স্বতিথিং মাস নামর্মং রুদ্রকাষ্ঠাসিতাসিনে | 

সংযোজ্য প্রবদেদৃক্ষং নরাণাং খক্ষশেষিতম্ ॥৩। 

জন্ম মাসের নাম যে নক্ষত্রের নামে আখ্যাত হইয়াছে, 
তাহার সংখ্যার সহিত জন্মতিথির সংখ্যা যোগ করিবে, 

যদি কৃষ্ণপক্ষ হয়, তাহ! হইলে তাহাতে দশ ১৭ যোগ 

করিবে, যদি শুক্রপক্ষে হয়, তাহ। হইলে তাহাতে একা- 

দশ ১১ যোগ করিবে। এ সকল অঙ্কের সমন্টিতে যে 

অঙ্ক হইবে, ভাহাই তাহার জন্ম নক্ষত্র । যদি এ সমর্টির 
অঙ্ক ২৭এর অধিক হয়, তাহা হইলে তাহ! হইতে ২৭ 

স্বীন করিলে যা! শেষ থাকিবে, সেই অঙ্কে যে নক্ষত্র ছয়, 

তাহাই জন্ম নক্ষত্র । 

রাশিজ্ঞানমূ। 
মাসরাশৌ তু দর্শাদিতিথিং দ্বিত্রিক্রমেণ চ। 
দদ্যাচ্চ য। তিণির্ধত্র স রাশিনাত্র সংশয়ঃ ॥ 

প্রশ্নকালাচ্ছশী যাবদ্গৃহে তিষ্ঠতি নিশ্চিতম্ ॥ 
তৎসংখদয়। বদেদ্রাশিং ক্রমান্সেযাদিতস্ততঃ ॥ 

যাবদ্গতঃ শীতকরে। বিলঙ্াত্তাবন্থদেজ্জন্মত এব রাশিম্ | 

তিথাঙ্কং দ্বিগুণীক্কত্য রসং তত্র নিযোজয়েৎ । 

বাণেন হৃত্বা। যল্পবং স রাশির্জম্মমাসতঃ ॥ 

(একেন হীন। দ্বিগুণ তিথিস্ত বাণাশ্থিতা বাণহ্তাপ্তসংখ্য।। 

তব্ৈব চন্ত্রো রবিযুক্তরাশেজ্ঞতব্যমেতৎ কৃতিকৌতুকেন 1) 

যে মাসে জন্ম হইয়াছে, সেই মাসের যে রাশি তাহাতে 

অমাবস্থ্যা ও প্রতিপৎ স্থাপন পূর্বক তৎপর রাশিতে 

ছিতীয়াদি চতুর্থী পর্যান্ত ৩টি তিথি স্থাপন করিবে । এই 
রূপ তৃতীয় গৃছে তৎপরবর্তী ুইটি তিথি এবং চতুর্থ গৃছে 
তৎপরবর্তী ৩টি তিথি এইরপ ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ রাশিতে 
ভ্রিশটি তিথি সংস্থাপন করিবে, পরে দেখিবে, যে রাশিতে 

জন্মতিখি পড়িয়াছে, তাহাই তাহার জন্মরাশি। 

নউকোষ্টী। 
প্রশ্নসময়ে প্রপ্নলগ হইতে চক্রের স্থিতি 

পর্য্যন্ত গণনা করিয়া! যে সংখ্যা হইবে, মেষ রাশি হইতে 
আরম্ভ কিয়! গণনা দ্বারা সেই সংখ্যায় বে রাশি হইতে 
পারে,ভাঙাই তাহার জন্মরাশি। 

প্রশ্নলশ্ন হইতে চত্দ্রস্থিতিরাশি যত সংখ্যা হইবে, 
জন্ম লগ্ম' হইতে সেই সংখ্যায় যেরাশি হুইবৈ, তাহাই 
তাহার জন্মরাশি । | 

জন্মতিথির অঙ্ক দ্বিগুণ করিবে । ভৎপরে এ অঙ্কের 
সহিত ৬ ছয় মিশ্রিত করিয়া তাহাকে পঞ্চ দ্বারা বিভাগ 

করিলে যে অঙ্ক লব্ধ হইবে, সেই. লব্বাঙ্ক জন্মমাস হইতে 
গণনা করিলে যে রাশিতে শেষ হইবে, সেই রাশিই 
তাহার জন্ম রাশি জানিবে। 

লগ্রজ্ঞানম্। 

বন্মিনূক্ষে স্থিতঃ ূর্য্যস্তল্মাৎ পুর্ব্বাপরে দিনে । 
সপ্তমে দ্বাদশে খক্ষে লগ্নং সংস্থাপয়েন্ব,ধঃ ॥ 

রাত্রেঃ পূর্ববাপরার্ধে তু ঘনক্ষে মিদ্ধিসংজ্ঞকে । 
রবিষুক্তক্ষতো! নিত্যং বরাহাদিধু নিশ্চিতম্ ॥ 

স্পটার্ঘঃ। 
দিব! পূর্বার্দে জন্ম চে জন্মকালীনরবিস্থিতিনক্ষব্রমবধিং 

কৃত্বা সপ্তমনক্ষত্রমিতরাশৌ লগ্মম্। পরার্দে চেৎ জন্ম, তশ্মাং 
দ্বাদশমিতনক্ষত্ররাশৌ লগ্নম্। রাত্রো পূ্বার্দে চেৎ জন্ম, তন্মাৎ 
সগ্তদশনক্ষত্রমিতরাশৌ লগ্রম্। তৎপরার্ধে চেৎ জন্ম, তন্মাৎ 
চতুর্কিংশনক্ষত্রমিতরাশৌ লগ্নং বদেদিত্যর্থ; | | 

বরাহপ্রনীত জ্যোতিষ গ্রন্থে ও অন্যান্য জ্যোতিষ গ্রন্থে 
নিরপিত আছে যে, যদি দিবসের পর্বার্ে জগ হয় 

থাকে, ভাহা হইলে এ জন্ম সময়ে রবি যে নক্ষত্রে ছিলেন, 
সেই নক্ষত্র হইতে গণনা করিয়া সপ্তম নক্ষত্রে যে রাশি 
হইতে পারে, তাহাই জন্মলগ্ন হইবে । যদি দিবসের 

যে নক্ষত্র ছিলেন, নেই নক্ষত্র হইতে গণনা করিয়া যে 

নক্ষত্র দ্বাদশসন্ত্য হইবে, সেই নক্ষত্রে যে রাশি হইতে 
পারে, তাহাই জন্মলগ্র স্থির হইবে । যদি রাত্রির 
জন্ম হইয়া থাকে, ভাহা হইলে সেই জন্ম সময়ে রবি যে 



শকককোতা। 

মক্ষত্রে ছিলেন, ভাহার সপ্তাশ মক্ষত্রে যে রাশি হইতে 
পায়ে, ভীহাই জগ্গলগ্ । বদি রাত্রির শেষার্থে জন্ম হুইয়া 

 খ্বীকে। তাহা হইলে জন্ম কালে রবি যে নক্ষত্রে ছিলেন, 

তাহার চতুর্বিংশ নক্ষত্রে রবি থাকিলে যে রাশি হইতে 

পারে, ভাহাই জন্মলগ্ম স্থির করিবে । 

খণিতনক্ষত্র দ্বারা, রাশিনিরপণের উপায়। 
অশ্ষিন্তাপদি ত্রয়ং মেষে সিংহে প্রোক্তং মঘাত্রয়ম্। 

মূলাদিত্রিতয়ং চাপে দ্বে দ্বেনবন্থ রাশিষু ॥ 

অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রত্রয়ে মেধরাশি নির্দিষ্ট হইবে । 

মধ! গ্রভৃতি নক্ষত্রত্রয়ে সিংহরাশি+ মুলাদি নক্ত্রত্রয়ে 

ধনুরাশি হইবে । অবশিষ্ট অফটাদশ নক্ষত্রের মধ্যে ছুই ঢুই 

নক্ষত্রে যথা ক্রমে এক এক রাশি ধরিয়া! লইতে হুইবে। 

অথব] নক্ষত্রের প্রথম ভাগে পুত্র দ্বিতীয় ভাগে কন্যা, 

তৃতীয় ভাগে পুত্র, চতুর্থ ভাগে কন্যা, এইরূপ অনুমান 

দ্বারা ভগ্মনক্ষত্র স্থলে লগ্ম নির্ণয় করিয়। লইবে। 

কেহ কেছ বলেন, ধ্দি দিবসের প্রথম প্রহরে জন্ম 

হয়, তাহা! হইলে জশ্বকাঁলে রবি যে নক্ষত্রে ছিলেন, সেই 

নক্ষত্রের সপ্তম নক্ষত্রে যে রাশি হইতে পারে, তাহাই 

জন্মলগ্ন হইবে ।. যদি দ্বিতীয় প্রহরে জন্ম হয়, তাহা 

হইলে জন্মকালে যে নক্ষত্রে রবি ছিলেন, তাহার অষ্টম 

নক্ষত্রে, এবং বদি তৃতীয় প্রহরে জন্ম হয়, তাহ! হইলে জন্ম 

র্ কালীন রবি যে নক্ষত্রে ছিলেন, তাছার একাদশ নক্ষত্রেঃ 

এবং বদি চতুর্থ প্রহরে জন্ম হয়, তাহা! হুইলে সেই সময়ে 

বলবি বে নক্ষত্রে ছিলেন; তাহার দ্বাদশ নক্ষত্রে। যে রাশি 
হয়) তাহাই জন্মলগ্ন হইবে । যদি রাত্রির প্রথম প্রহরে 

জন্ম ছয়, তাহ! হইলে জন্ম কালে রবি যে নক্ষত্রে ছিলেন, 

তাহার অফটাদশ নক্ষত্রে। এবং যদি দ্বিতীয় প্রহরে জন্ম 

হয়, তাহা হইলে জন্ম কালে রবি যে নক্ষত্রে ছিলেন, 
তাহার উনবিংশ নক্ষত্রে। এবং বদি তৃতীয় প্রহরে জন্ম 
হুইয়! থাকে, তাহা হইলে সেই সময় রবি যে নক্ষত্রে ছিলেন, 

ভাড়ার চতুর্বিংশ নক্ষত্রে এবং বদি চতুর্থ প্রহরে জন্ম হইয়া 
ক, তাহা হইলে জন্ম কালে রবি যে নক্ষত্রে ছিলেন, 

৯ 

তাহার পঞ্চবিংশ নক্ষত্রে যে রাশি হইতে পারে, ভাহা 

জন্ম লগ্ম হইবে। 
দিবারাত্রিজ্ঞানম্। 

যন্মিন্ খক্ষে বসে্তাহুস্তন্মাস্থাদশতারকম্। 
দিনে, শেষে রজন্তান্ত জস্তোর্জন্ম প্রকীর্তিতম্ ॥ 

প্রশ্নকীলে রবি যে নক্ষত্রে বাস করিতেছেন, তদব? 

ঘাদশ নক্ষত্রের মধ্যে কোন নক্ষত্রে যদি জন্ম হুইয়! থাকে 

তাহ! হইলে দিবসে জন্ম হইয়াছে, যদি অপর কোন নক্ষ্ে 

জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাত্রিতে জন্ম হইয়াছে 

স্থির কারবে। 

দণ্ড জ্ঞান। 

মাসরাশি হইতে উক্ত জন্মরাশির যত অন্তর হইবে, তাহাতে 
৫ পচ দিয়। গুণ করিয়। ২ বাদ দিলে যত হয়, প্রায় তদ্দণ্ডে 
সময় জন্ম। 

অথ লগ্রপরীক্ষা । 
উদয়াস্তগতানাড্যস্তাসামদ্ধকসংজ্ঞকাঃ। 

রবিভূক্কিসমাযুক্ত। জাতস্ত লগ্ননির্ণয়ঃ ॥ 

চন্দ্ররাশ্াধিপে। যত্র তত্রিকোণমথাপি বা | 

তৎসপ্তমং ত্রিকোণং বা৷ ইতি লগ্নবিনির্ণয়ঃ ॥ 

চত্দ্র যথ। লগ্ম তথা তার ত্রিকোণ হয়। ক্ষেত্রীধিপে: 

বিযোড় ঘরে যঠীদাসে কয়। 

ডাঁককৃত নষ্টকো্ঠী বিচার। 

খন৷ 
অথ অয়ন মাস। 

যে যে লগে প্রশ্ন করে। হোরা গরিয়।মান ধরে। প্রথ্য 

হোরার প্রশ্ন হয়, যাঘাদি ছয় মাস কয়। প্রশ্ন লগ্নে 

দ্বিতীয় ছোরা শ্রবণাদি ছর মাস সারা। 
অথ খতু জ্ঞান। 

লগ্নে বা দ্রেকাণে যদি) শনি গ্রহ করে স্থিতি। পো, 
মাঘ ছুই মাস, ডাক বলে খতু আস। লগ্মে দ্রেক্কাণে 

থাকে শুকা, ফাস্তণ চৈত্র ছুই মাল লেখ! । সি থাবে 
কুজগ্রহ, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস কছ। চাদ থাকিলে আহা 
শ্রাবণ, বুধে ভাগ্র আশ্বিন গণন। জীবে লগে ছুই ডাক্ত 
কার্তিক অগ্রহায়ণ ছুই মাসে। 



১৪. 

: রবি গ্রহ লগ্নে বুঝি, মাঘ ফালগুণ ভাছে ভজি। 
নষ্ঠ কোন্তীর বিচার সার, লগে কিম্বা ড্রেকাণে ধর। 

ভাছে বদি চন্দ্র থাকে, ফালগুণ চৈত্র কৰে তাকে। 

প্রথম ছোরায় প্রশ্ন জানঃ শেষ ছোরায় মাস আন। 

শ্রবণাদি ছয় মাস জানি, লগ্মে দ্রেক্কাণে শুক্র মানি। 

আধাঢ শ্রাবণ মাস বলে, ডাক বলে নাই চলে। 

উত্তরায়ণে জন্ম জান্যা, লগ্ম দ্রেক্কাণে বুধ গণ্যা। বৈশাখ 
জ্যৈষ্ঠ মাস কয়, খতু ক্রম অতি নিশ্চয় । দক্ষিণায়নে জম্ম 
রুবি, দ্রেকাণে লগ্গে বুধ কুজি। ভাদ্র আশ্বিনে জন্ম 

তার, উত্তরায়ণে কহি সার। লগ্ন দ্রেকাণে থাকে জীব, 

পৌঁষধ মাঘ কছে শিব। দক্ষিণায়ন যদি বুঝি, কার্তিক 

অগ্রহায়ণ তাছে সুজি । ঢুই মাস করিয়া ধরি, যে মাসে 
জন্ম নির্নয় করি। যেই দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হয়ঃ সেই দ্রেক্কাণে 

অর্ধেক লয়। পূর্ববার্থ পূর্ব মাস, অপরার্ধ শেষ মাস । 

তিথি জ্ঞান । 

মাসে রাশ্যে যত পাবে, পাঁচ পুরিলে যত হবে, পাঁচ 
ঘুচিলে বত রয়, আধা তিথি যী কয়। মাসে রাশ্যে 
দেখি ছয়। তবে তিথি শুক্লু হয়। তারউর্দো কৃষ্ণ পক্ষ, 
বলে ষষ্ঠী ফল এক্য। 

খন] । 
ম।স নখতা তিথি যুতা । ভ (২৭) দিয়। হররে পুত1। 

আম্ধারে দশ, আলোতে এগার ৷ ইছা৷ দির নক্ষত্র সারে]। 

অথ নক্ষত্র জ্ঞান। 

তিথি মাসর্্ করিয়া বস, সিতে কদ্রে অসিতে দশ । 

সাতাইসে হরিলে থাকে যেঃ রাশি নক্ষত্র হয় সে॥ ৩। 

জন্যচ্চ। মাস নক্ষত্র তিথিযুত, সিতে কপ্রে ১১ অনিতে 

দশ ১০। ডভ২৭ হছরিয়া জান পুতাঃ যার যে রাশি 

নক্ষ্রত ॥ ৪ ॥ ৪ ॥ 

অথ লগ্ন জ্ঞান। 

যথ। থাকে ভিমিরবিনাশী, সপ্ত ঘ্বাদশে উদয় স্থিতি 
ন্তিশি। সপ্তদশ চতুর্বিংশতি জানৃ, কছে খনা জন্ম লী বেদ 

গ্রমাণ.। 

নষকো ঠী। 

অথ রাশি । ূ 

যেই ঘরে রবি স্থান, অমাবস্যাতিথি জাম । অমাআদি 
বার ঠাই, ছুই তিন করিয়া গশিয়া যাই, যেই ঘরে তিথির, 

থানা, সেই রাশি বলে খনা। 

যুগপৎ শাকমাসপক্ষতিথ্যাদিজ্ঞানমূ।- 

শ্রেণী প্রশ্নাক্ষরাণাং জলনিধিগুণিত। নামমাত্রেণ যুক্ত 

দস্তাষ্টৌ লৌকপাল! রবি তিথি ধৃতিভির্বরংশত। মুচ্ছি'তা চ। 
শীকে। মাসশ্চ পক্ষত্তিথিরুদয়গৃহং রাশিবারৌ ক্রমেণ 
লত্যন্তে পুর্বমেতৎ ক্রমপদগুণিতং জাতকং নষ্টসংজ্ঞম্ ॥ 

পাঠীন্তরম.। 

শ্রেণী প্রশ্নাক্ষরাণাং জলনিধিগুণিত1 নামমাত্রেণ যুক্ত! 

দস্তাষ্টো লোকপাল! রবি ধৃতি মুনিভির্বিংশতা! মিশ্রিতা চ।. 
শাকো মাসশ্ পক্ষস্তিথিরদয়গতং বাররাশী ক্রমেণ 

লত্যস্তে পূর্বমেতৎ ক্রমপদগুণিতং জাতকং নষ্টসংজ্ঞম্ ॥ 

প্রশ্বাক্ষরে যত গুলি অক্ষর থাকিবে, তাহাকে প্রথমত 
৪ চার দিরা গুণ করিতে হুইবে। পরে তাহাতে ৩ তিন 
যোগ করিয়া যাহা! লব্ধ হইবে, তাহা! গ্রবাঙ্ক। এ ফ্রুবাঙ্ককে 
৩২ বত্রিশ দ্বারা গুণ করিয়া শক;৮ 'আট দ্বারা গুণ করিয়া 
মাস, ১০ দশ দ্বারা গুণ করিয়া পক্ষ, ১২ বার দ্বারা গুণ 

তিথি, ১৫ পোনের দ্বার গুণ করির়! লগ্ীঃ ১৮ আঠার 

বারা গুণ করিয়া বার, এবং ২০ বিংশতি দ্বারা গুণ 

করিয়। রাশি অবগত হছওয়! যাইবে । 

এস্থলে সঙ্কেতানুসারে মাসজ্ঞান স্থলে গুবান্ধকে ৮ 
আট ত্বারা গুণ করিয়া, ১২বার দ্বার! ভাগ দিয়া যাহা! অব- 
শিষ থাকিবে, সেই অঙ্কই বৈশাখাদি মাসের মাসাঙ্ক হইবে। 
এই রূপ পক্ষ জানিবার সময় দশ গুণিত প্রুবাঙ্ক ২ ছুই 

গুণিত গ্রুবাঙ্ক ৩০ ত্রিশ বার বিভক্ত করিয়া অবশিষ 

অঙ্ক দ্বারা তিথি নির্ণয় হইবে। 
লগ্প জানিবার সময় ১৫ পঞ্চদশ গুণিত প্রবান্ধকে 

১২ বার দ্বারা বিভক্ত করিয়! বাছা অবশিষ্ট খাবে 
তাহাই মেধাদি ক্রেমে লগ্নি হুইবে। 



ধার জানিবার সময়, অষ্টাদশ গুণিত ঞ্রুবাঙ্ককে ৭ 
সাত দ্বার? বিভক্ত করিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বার! রবি অবধি 
বার নির্ণয় হইবে | 

রাশি জানিবার সময়, বিংশতি গুণ্তি ফ্রবাঙ্ক ঘাদশ 

দ্বারা বিভক্ত করিয়1, শেষ অঙ্ক ঘ্বারা মেষাদি রাশি ক্রমে 

নির্ণয় হইবে। 

শক জ্ঞানের সময় ৩২ বত্রিশ গুণিত ফ্রবাঙ্ককে ২৪ 

দ্বারা বিভক্ত করিয়া ভাগ ফল যাঁছ! লব্ধ হুইবে, তাকাতে 

সবষ্ধের বয়স নির্ণয় হইবে । যুবার বয়£ক্রম নির্ণয় করিবার 
লময় ২৪ দ্বার! ভাগ না দিয়! ৪৮ দ্বারা ভাগ দিবে । বালকের 

য়ঃক্রম নির্ণয় করিবার সময় ৪৮ দ্বারা ভাগ না দিয়! ৭২ 

বারা ভাগ দিলে, যাহা! ভাগ ফল লব্ধ হইবে, তাহাই তাহার 

বয়ঃক্রম নির্ণয় হইবে। 
এ স্থলে কেহ কেহ ৩২।৮।১০।১২।১৫।১৮।২০ ৪৪ 

গুণ না করিয়া গ্রবাঙ্কে ইহ! যোগী করেন। 
উদাহরণ । 

যত্র প্রশ্নাক্ষরং ৯, চতুর্ভি ৪ হৃত্ব। ৩৬, পুরুষ নামাক্ষরং ৩ মিশ্র- 

রিতা ঞ্রবাস্ঃ ৩৯ দ্বাত্রিংশত্তিঃ ৩২ পুরণে ১২৪৮ চতুর্বিংশতা ২৪ 
সত্ব লা ৫২ এতেন বয়োজ্ঞানং শকোপি জ্ঞেয়ঃ। অত্র তু 
বিশেষঃ। বৃদ্ধন্ত যদি কোঠী তদ| চতুর্কিংশত্যা! হরণং, মধ্যমন্ত 
৪৮ অষ্টচত্বারিংশত, বালকম্ত চেত্ৃদা দ্বিসপ্তত্যা হরণমিতি । 

- প্রশ্াক্ষর ৯, চার সবার গুণ করিয়! ৩৬, নামাক্ষর ৩, ইহার 
সহিত যোগ করিয়া গ্রবাঙ্ক ৩৯। প্রবান্ধকে ৩২ দিয়া, গুণ 
করিয়! গুপ ফল ১২৪৮, ইহাকে ২৪ দ্বারা হরণ করিয়া! ভাগ 
ফল ৫২, সুতরাং প্রশ্নকর্তার ৫২ বর্ষ বয়স নিশ্চয় হইল। 

গ্রবান্ক ৩৯ কে ৮ দ্বারা গুণ করিলে ৩১২ হয়, ইহাকে ১২ 

বার ভাগ দিলে শেষ ০ শুন্য থাকে, স্থৃতরাং শুন্য স্থলে ১২ বার 

ধরিয়া লইলে চৈত্র মাস স্থির হইল। ' 
গ্রবান্ধ ৩৯ কে ১০ দ্বার! গুণ করিয়! ৩৯০, ইহাকে ২ বার! 

ভাগ করিলে শেষ শৃন্ত * থাকে ইহাতে কৃষ্ণপক্ষ স্থির হইল। 
গ্রবান্ধ ৩৯ কে ১২ দ্বারা গুণ করিয়। ৪৬৮, ইহাকে ৩* ছ্বারা 

তাগণ্করিয়! শেষ ১৮ কষ্ণপক্ষের তৃতীয়! তিথি নিশ্চয় হইল। 
গ্রবান্ধ ৩৯ কে ১৫ দ্বার! গুণ করিয়া! ৫৮৫, ইহাকে ১২ দ্বারা 

ভাগ করিলে শেষ ৯ থাকে, মেষ হইতে গণনায় ধঙ্গরাশি হয়, 
ইহাই তাহার জন্ম লগ্ন । 

' নউকোষ্ঠী। ১ 

প্রবা্ধ ৩৯ কে ১৮ দ্বারা গুণ করিলে ৭*২ হয়, ইহাকে ৭ 
দ্বারা ভাগ করিলে 'শেষ ২ থাকে রবি হইতে গণনায়, 
পোমবার তাহার জন্মবার। 

গ্রবান্ক ৩৯ কে ২* দ্বারা গুণ করিলে ৭৮০ হয়, ইহাকে ১২ 
দ্বারা ভাগ দিলে অবশিষ্ট ০ শূন্য থাকে সুতরাং শেষ হইতে 
গণনায় মীন রাশিই তাহার জন্ম রাশি। 

অথ কেরল্যুক্ত নষ্ট কোষ্ঠন্ধারঃ 
জয়া! বালাদিকাবস্থা চতুরবিংশতি বার্ষিকী । তস্যাঃ পুর্ববা-) 

পরে৷ ভাগে বেদ 9 স্বাৎ কর, ২ শেষিতঃ । দ্বিগুণাৎ হৃর্য্য ১২ 
ভাগেন বয়োজ্ঞেয়ং ততঃ শকম্। চতুক্্িংশ ৩৪ দৃগুণৈঃ সুর্য 
১২ শেষাম্মাসান্ততো মতা; | বেদদ্বাৎ ৪ কর ২ শেষেণ 
শুরুঃ, ১কৃষ্খশ্চ, ২ পক্ষকঃ। মৈত্রত্বাৎ ১৭ সপ্তশেষেণ বারা 

রব্যাদয়ে। মতাঃ। 

অথ রাশি জ্ঞানম.। 
অকারাদি স্বরাঃ (২) জ্ঞেয়াঃ ক্রমাৎ দ্বাদশরাশয়ঃ | পিণ্ডাৎ (৩) 

দ্বাদশভিশ্ৈব শেষে দ্বাদশরাশয়ঃ। অএক চটত পযশ! 
বসস্তঃ। আএখছঠথফরষা গ্রীষ্মঃ।ইওগজডদ 
ল সা হেমস্তঃ। ঈ ও ঘ ঝঢধভ বহাঃ প্রাবুট। উ উ অং অঃ. 
শরৎ। ঙ ঞ পন মাঃ শিশিরঃ। কেচিৎ প্রথম পঞ্চবর্গাদ্যা] 
ইতি । মিট শ্িশং ষড বি ভাগাদ্্বোধ্যম্ ॥ * ॥ 

অথ মাস জ্ঞানৎ। 

অ, এ, কঃ ফাস্তণোমাসঃ । চটো চৈত্রঃ সমীরিতঃ। ইও গ 
জড বর্ণকা বৈশাখঃ সমুদীরিতঃ|। জৈোঠে দবলসাজ্জেয়া। 
ঈওঘ ঝ ঢধাঃশুচিঃ | ভবহাঃ শ্রাবণশ্চৈব। উ উঙ 

ঞ ণ1 ভাদ্রকে। আবস্থিনেতু মৌ অং অঃ তপৌ কার্তিক মাসকঃ 
মার্গশীর্নে যশৌ পৌষঃ আখীখ ছঠথা অপি। ফর যা যাঘ 
মাসঃ স্যাম্মাস জ্ঞানং সমীরিতং ॥ ০ ॥ 

অথ পক্ষ জ্ঞানৎ। 

অএকচট তপযশাঃ গুরু পক্ষঃ সম্মীরিতঃ। ইওগজড 

দব লসাশ্চ জেয়াঃ। আএঁথ ছঠ থফ রযাঃকৃঞ্ণ পক্ষঃ। ঈ ও 
ঘ ঝঢধভবহাশ্চ পুনঃং।উউ অংঅঃশুরু।ঙওঞকুঞ্চ।ণন 
মা উভয় পক্ষ ঈরিতঃ ॥ ০ ॥ 

(১) চতুর্বিংশতেরর্ধং-স্বাদশকঃ প্রথমং বাত্যামবশেষয়েৎ পরই 
চতুর্ভিরব শেষয়েৎ। ১ 

২ প্রশ্ন বাক্যেন ॥ * ॥ (৩) প্রশ্নীক্ষরপিণ্ডাৎ ॥ * ॥ 

হও 
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| অথ তিথি জ্ঞামং। 
অ ই এ ওশুর্ল প্রতিপৎ (8)১ কং'চ৩ট৪ত৫ পণ্য 

শ৮গ৯জ১ৎ ড১১দ১২ ব১৩লট১৪সা১৫। আহ ই ও 
১৬ কৃষ্ণ প্রতিপৎ থ১৭ ছ১৮ঠ১৯থ২*ফ২১র২২ষ২ও 
ঘ২৪ ব২৫ঢ৩২৬ ধ২৭ভ২৮ব২৯হা৩০। 

অথ নক্ষত্র জ্ঞানং। ূ 
ককারাদি হুকারাস্তানি ও ঞ ণন মক্ষানি বর্জয়িত্বা যান্য- 

ক্ষরাশি তানি নক্ষত্রাণিক১খ২গঙ্ঘ৪চ৫ছঙ্জণঝ ৮ 
ট ৯ঠ১৭ড১১০১২ ত১৩৭১৪দ১৫ধ১৬প ১৭ ফ ১৮ 
ব ১৯ ভ২*য২১ রত ল২২ ব২৩শ২৪ ষয২৫ স২৬ হ২৭। 

পুন নক্ষিত্রাণি। উত্তরে অশ্ষিন্যাদিঃ অধরে মূলাদিঃ কেচিৎ 
ধনিষ্ঠাদিঃ। অ১এ২কওচ৪ট৫ত৬পণয৮শ৯ই১, 
ও ১১ গ ১২জ১৩ড১৪ দ ১৫ বৰ ১৬ ল ১৭ সা ১৮। 

আ1১৯ এঁ২০ খ২১ ছ২২ ঠ২৩ থ২৪ ফ২৫ র২৬ ষা২৭। 
ও ঘ ঝ টঢ ধ ভ বৰ হাঃ॥ 

একেন অশিনী ইত্যাদি সপ্তবিংশত্যা ভাগেন বোধঃ। 

চুড়ামণি প্রভৃতি মতে অর্থাৎ প্রাচীনকালের গণনা । 

জন্ম শক নিশ্চয় করিয়া এ শকে কোন গ্রহ কোন 
রাশিতে স্থিত ছিল, তাহ নুক্ষমরূপে নির্ণয় করিবার আগ্রে, 
সহজে স্থ,লরূপে গ্রহ আ(নবার যে সঙ্কেত প্রাচীন কালে 
বাবার হইত; তাছা পাঠক গণের বিদিতার্থে নিশ্বে 
লিখিত হুইল। 

অথ গ্রহস্থিতি জ্ঞানং। 

বিশাখেন্ত্রজলং বিষুণঃ পুর্বতাদ্রাশ্িবহ্য়ঃ | 
শশীজ্যমঘযুক্চিত্রা। ভানি বৈশাখতোবদেৎ । 

বিজ্ঞায় মাস খক্ষাণি তস্য পঞ্চদশে রবিঃ 

বৈশাখে বিশাখা তাহার সংখা! ১৬, টজাঞে জ্যোষ্ঠা তাহার 
খ্য। ১৮, আধাঢ়ে পূর্ব্বাধাড়া তাহার সংখ্যা ২০, শ্রাবণে শ্রবণ! 

তাহার সংখ্যা ২২, ভাঙ্রে পূর্বভাদ্রপদ তাহার সংখ্যা ২৫, 
আশ্বিমে অশ্বিনী তাহার সংখ্যা ১, কার্ডিকে কৃত্তিকা তাহার 
সংখ্যা ৩, অগ্রহায়ণে মৃগশিরা! তাহার সংখ্য। ৫, পৌবে পুষ্যা 
তাহার সংখ্যা ৮, মাঘে মঘ1 তাহার সংখ্যা ১৯ ফাস্ভণে পূর্বব- 

(৪) পঞ্চ দশভি ভাগৈরেকেন শুরুপ্রতিপৎ এতৎ রীত্যা 
শীস্তা নিন্বপনীয়! ইত্যর্থঃ | *.॥ 

নকউকোী। 

ফন্তণী তাহার সংখ্যা ১১, চৈত্রে চিন্তা তাহার সংখ্যা ১৪, 
এই মাস নামক নক্ষত্র যে দিবস হইবে, সেই দিবস এ নক্ষত্র 
হইতে গণনায় যে নক্ষত্র ১৫'পোনের সেই নক্ষত্রে রবির 
স্থিতি দানিবেন, যথা ১২৮৪ সালের ৬ চৈত্র ফন্তুণমাসের 
মাস নামক পুর্ববফত্তণী নক্ষত্রের সংখ্যা ১৯, ইহাতে & পোনের 
যোগ করিলে ২৬ ছাবিবিশ হয়, এ ছাব্বিশে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র, 
তাহাতে রবির অবস্থিতি হইবে। | 

রবির বুধস্তত্র দ্বিতীয়ক্ষেখপিবাবদেৎ ॥ 
রবির যে রাশিতে স্থিতি হইবে, প্রায় সেই রাশিতেই বুধের 

স্থিতি হইয়৷ থাকে ।যদদি তাহা না হয়, তবে তৎপার্খ রাশিতে 
স্থিতি হইবে । 

বুধাত্ৃতীয়গে শুক্রস্তস্মাৎ পঞ্চদশে কুজঃ । 
বিলিখ্য প্রবদেন্লিত্যং নষ্টকোঠী বিচক্ষণৈঃ ॥ 
এ বুধ হইতে প্রায় তৃতীয় নক্ষত্রে অথবা! তৃতীয় রাশিতে 

শুক্রের স্থিতি হইয়া থাকে। এবং যে নক্ষত্রে গুক্রের স্থিতি 
হইবে, তাহা হইতে যে নক্ষত্র ১৫ পোঁনের ( মতাস্তরে ১৭ 
সতের ) সেই নক্ষত্রে মঙ্গলের প্রায়স্থিতি হইয়া থাকে 

শাকাঙ্ধং বনস্থভিহ্ব্বা! শেষাঙ্কেন বিনির্দিশেং । 
তুলাতোমেষতে। বাপি চৈকং দত্ব! মহীন্থৃতম্ ॥ 
শকাব্দাঙ্ককে ৮ আট দ্বার! বিভক্ত করিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট 

থাকিবে, এ অঙ্কসংখ্যার সহিত এক যোগ করিয়!, (রবির স্থিতি 
জানিয়া ) তুলা কিন্বা মেষ হইতে গণনা! করিলে, যে রাশি 
হইবে, সেই রাশিতে মঙ্গলের স্থিতি জানিবে। 

শকান্বং দ্বাদশৈহত্বা শেষমেকং যুতং চরেৎ। 
তৎ সংখ্যয়! লিখেজ্জীবং কন্যাদি রাশিতোগৃহে ॥ 
শকাব্াঙ্ককে ১২ বার দ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট 

থাকিবে, তাহার সহিত এক যোগ করিবে। যোগজ অক্ষের 
ংখ্যা যত হইবে তাহা৷ কন্যা রাশি অবধি গণন! করিলে যে 

রাশি হইবে, সেই স্থানে বৃহস্পতির স্থিতি হইবে । যেমন ১ এক 
থাকিলে কন্যা ২ ছই থাকিলে তুল! ইতাদি সঙ্কেত। | 

বিষ্বত্য খগুণৈঃ শাকং শেষ সংতৃল্যতঃ শনিঃ। 
পূর্বাধাড়াদিকং কৃত্বা বিলিখেৎগণকোতমঃ ॥ 
শকাঙ্ককে ৩ ত্রিশ দ্বারা বিভাগ করিলে যাহ! অবশিষ্ট 

থাকিবে। উত্তরাধাঢ়া নক্ষত্র অবধি গণনা করিলে সেই নষঈত্রে 
শনির স্থিতি হইবে । কোন কোন মতে ধনিষ্ঠা অবধি গখনা 
করিতে হয়। ঃ 
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অষ্টাদশহতাৎ শীকাৎ শেষতৃল্যৈঃ ক্রমোতক্রমৈ: । রঃ অন্য মতে। 
পুর্বভাদ্রাদিকং কৃত্ব সৈংহিকেয়ং বিনিদ্দিশেৎ ॥ ' গুক্রজ্ঞান। 

শাকাঙ্ককে ২৬ ছাব্বিশ দ্বার! বিভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট 
রি তে রা বিভাগ করিলে, যাহা! অবশিষ থ|কিবে, তাহাকে তিন দ্বারা হরণ করিলে যদ্যপি ১ এক থাকে, 

থাকিবে, তাহ ক্রমে এবং উৎক্রমে পুর্ববভাত্র পদ নক্ষত্র অবধি | তাহা! হইলে রবি যে ঘরেস্থিত আছেন তাহার পৃর্র্ব ঘরে, ছুই 

রাছরস্থিতি নির্দেশ করিবে । থাকিলে তাহার পর ঘরে, এবং শূন্ক * থাকিলে রবি যুক্ত 

বছুস্পতি। থাকিবে। ০ 
খন! । শকের ঘুচাব বার শত, বারতে হরিয়!  খুঝিব তত্ব, বুধ | ূ 

তুলা হইতে গণিয়া আনি, গুরুর স্থিতি ইহাতে জানি । শাকান্ককে ১২ বার দ্বারা বিভাগ করিলে যাহ। অবশিষ্ট 

& বার স্ার! বিভাগ করিলে বদাপি শূন্য থাকে তাহ! | থাকিবে, তাহাকে পুনরায় ৩ তিন স্বারা বিভক্ত করিতে হইবে । 
হইলে কনা! রাশিতে গুরুর স্থিতি হইবে। যদি বৃহস্পতি অতি- | ভাঁগাবশেষ ১ নি মা ২ ছুই থাকিলে 

চার অবস্থার থাকেন তাহা হইলে বন্যা হইতে এবং বঙ্রী | র বরে, এবং শুন্য থাকলে রব যু খাকনে। 

হইলে বৃশ্চিক হইতে গণনা করিতে হুইবে। বরাহোক্ত নফটকোষ্ঠ এন্ধার | 
খনা। শাকেখরামানলচন্দ্র হীনে, হতে স্বকীয়ৈরপি হারকান্ৈ: | 

এ যোহঙ্কাবশিষ্টে। ব্দতি স্থিতে চ পত্রে গ্রহাবস্থিতিভং স্বমাসে ॥ 
শকের ঘুচাব বার শত, তিনে হরিয়! বুঝিব তত্ব, একে পূর্বে কুঞজজাদীনাং ছাঁরকাঙ্ক। 

ছয়ে পরে, শূন্যে জানিবে রবির ঘরে । নবাশ্ব বড়বেদ গুণাষ্টনাগানবেধুরামাঙ্ক দিনানি হীনাঃ। 
জাত মাস খক্ষ শকে দিয়া, বুঝিব কুজা| বন্গু হরিয়া, রবির | ততঃ শকাদন্য শকদ্য কাধ্যঃ প্রাচ্যামণং পশ্চিমতো। ধনঞ্চ ॥ 

নিকট বলে মুনি, বিছায় মেষে গণিয়া! আনি । অভীষ্ট শক হইতে ১৩৩০ তের শত ত্রিশ বাদ দিলে, 
অথ বৃহস্পতি জ্ঞানের উদাহরণ । যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে গ্রহণের স্বীয় স্বীর 

শকান্ক ১৭৯৯ ইহা! হইতে সঙ্কেত মতে ১৭০০ সতের শত 

বাদ দরিয়া অবশিষ্টাস্ক ৯৯ নিরানব্বইকে ১২ বার দ্বারা ভাগ ছারকাঙ্ক ছারা ভাগ দিবে । ভাগাবশিউ অঙ্ক 

করিলে, অবশিষ্ট ৩ তিন থাকে, ইহার সহিত এক যোগ | সংখ্যার নি্ঘলিখিত পত্রাঙ্কে, অভীষ্ট মানে, নিরপিত 
করিলে ও চার"হয় । কন্যা অবধি গণন1 করিলে প্র চারিতে | নক্ষত্রস্থিত রাশিতে সেই সেই গ্র্ের স্থিতি জানিবে। হার- 

ধহরাশি হয়, 'অতএব ১৭৯৯ শকে ত্র রাশিতে বৃহস্পতি অব- | কাক যথা, মঙ্গলের ৭৯, বুধের ৪৬, বহম্প। তর ৮৩, শুক্রের 

স্থিতি করিতেছেন । ৮» শনির ৫৯, রাহুর ৯৩। 

অথ সংশোধিত বরাহছা্ক 
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২৬ 

অথ মিহরাচারযযক্কত নষটকোস্যদ্ধারঃ। 

মতঃ প্রবন্দ্যেহি বিচিন্তাভানুং বিনষ্টকোষ্টদ্ধধরণ প্রকারম্। 

তভ্রিংশত কশান্১৩৩,ক্ষিতিসম্মিতা চ শকান্দ বৃন্দাৎ পুনরস্কশে যৈঃ। 
অবশিষ্টাক্কৈঃ ৷ নন্দাগৈ ৭৯ রসসিন্ধুভি 9৬ শুণগন্গৈ ৮৩ 

নগৈ ৮ নবেষু ৫৯ ক্রমাদ্রানাহ্কৈ ৯৩ ক্ুবিহীন শাকশরদাং হীনে 

পুনর্ধৎ স্থিতম তত পত্রং। ক্ষিতিলাধিকশ্ত কথিতং শাস্বা্ 
পিখ্োহ্রপ্যয়ম,| যণ্ত যাবান ভবেদঙ্গ স্তৎ গ্রারাঙ্গাগিবতে | 

ভৌমাদিকাঁনাং কথিত্টো গ্রহাণাং ক্রমশর্থিহ । ভানোক্ছরণীনং 

'ভবেন্মাসাচ্চজ্ত্রন্ত কথন।ভিথেহ ৷ কগিভং নষ্টকোঠীনাং সণানয়ন 

চিন্তনম | মাসেতাংস বিযুক ছিথিঃ শিবহতঃ খাষ্টেযদু্দিগ্যুনা 

১৯১৫৮০ মেষাদ্ুরহিতান্তামাসি খগুগৈহ ৩” শিষ্টাং সরেন্দাখিতাঃ 

৩০১৪ ক্ষিপ্রান্তত্র পুনঃ পুনর্নববিধুং ১২ বর্দোহুমানাচ্ছকো যুক্তী 
রাঘবশর্শমণোহত্র স্থমতের্যক্ৌ দ্বিইপ ৪৮ ক নুপৈঃ ১০ অভো: 

ত্র নষ্টকোঠীনাং সম্যক জ্ঞাঁনং প্রচক্ষান্তে । বৈশাখাদি ক্রমা- 

ম্মাসাঃ কোট্দ্বাদশ সংজ্ঞকাঃ । কোষ্টদ্বাদশ সংখ্যাঃ পত্রমত্র 

নিগদাতে । অখণ্ডেন চ খক্ষেণ রাশযোহন্র সমীরিতাঃ॥ নবাশ্ব 

৭৯ ষড়বেদ ৪৬ গুণাষ্ট ৮৩ নাগ! ৮ শবেষু ৫৯ রামাঙ্গ ১৩ দিনাদি 

ভীনাঃ । 

ধনঞ্চ | চতুর্দশ শতেনাব শাকাৎ গ্রহাং্চ ৯ শেষয়েহ। শ্রহ- 

খান সমুীয় 'প্রতিমাসং বিলোৌকয়েখ। অথাঙ্ষন্াসঃ মঙ্গলশ্থাঙ্গা 

৭৯ এক্রমঃ সর্বাত্র ॥ 

শকাহ্ক হইতে ১৩৩০ বিয়োগ করিয়া অবশিশ্টাঙ্ককে 
৭৯, দ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার 

নাম পত্রাঙ্ক। এঁ পত্রাঙ্ক সংখ্যায় এ শকাব্দ বৈশাখ হইতে 

চৈত্র পর্যন্ত দ্বাদশ মাসের প্রথম তারিখে মঙ্গলগ্রহ, যে 

নক্ষত্রে স্থিত থাকিবেন) তাহাই লিখিত আছে। এ শকের 
বুধের স্থিতি জানিতে হইলে ৪৬, রহস্পতির ৮৩, শুক্রের 

৮১ শনির ৫৯, রানুর ৯৩ দ্বার! ভাগ করিয়া অবশিষীস্ক 

খ্যায় পত্রাঙ্কে এ সকল গ্রছ্ছের স্থিতি জানিবেন। 

তাৎপর্য এই যে, গ্রহ্গণ এ এ সংখ) বৎসর পরে পুনর্র্বার 
সেই সেই নক্ষত্রে গমন করিয়া থাকেন । 

নষ্টকোষ্ঠী বিচারে শক ও মাস জ্ঞাত হইলে, অতি 

স্প্ডুই এন -ব্রাশির কোন নক্ষত্রে .কোনু গ্রহ কোন্. 

অতঃ শকাদন্ঠ শকন্ত কার্য; প্রচ্যামুণং পশ্চিমতো 

 নউকোঠী। 

বরাহমিছির কত শকাব্দ হইতে ১৪০০ বাঁদ দিয়া অব- 
শি্ঙ্ক গ্রহণের উপযুক্ত মতে স্থ্বীয় স্বীয় হারাঙ্ক ঘারা 
ভাগ দিলে ভাগাঅবশিষট অঙ্কে যে পত্রাস্ক হইবে, ভদ্ঘারা 
সেই সেই শকের দ্বাদশ মাসের কোন্ তারিখে কোন্ গ্রহ 
কোন্ নক্ষত্রে স্থিত থাকেন তাহার একটী চক্র সুশশম মতে 
পশ্চাৎ লিখিত হইবে । 

অথ রাশিজ্ঞানম.। 

(অতপর 

প্রশ্নক্গরং বাণমৃতং বারেণ সহ যোজয়েৎ। 

স্বনামাক্গর সংখুক্তং অকারাদ্যত্র সংন্যসেৎ। 

তিস্রো। বাপি সমং কাধ্যং ককারাদৌ চতু্ঘপি। 

্বাদশৈতানি সংহত্য মেষাদি ক্রমতো যথা। 
চরাদি রাশিতৃর্যেযু দেয়ং পঞ্চক্রমেণ তু। 

স্থিরাদি রাশিবুপ্রান্তে চতুর্য, রিপু বিস্যসেৎ 

দ্যাস্বকাদৌ তু চত্বারো বিভ্ঞেয়াঃ সপ্ত বৈ শ্ৃতম্। 
দ্বিগুণী রৃত্য ভিথ্যঙ্কং রিপুং তত্রাণি যোজয়েৎ। 

স্মরেণ জত্বা য্লন্ধং জন্মমাসাত প্রজায়তে ॥ ১ 

প্রশ্রাক্ষর এবং প্রশ্নদিবসীয় বারের অঙ্ক ও প্রশ্নকর্তার 
নামাঁক্ষর একত্র করিবে । এ নামের আদ্য অক্ষর যদি স্বর 
বর্ণ হয়, তাহা হইলে পুর্বোক্ত খোশাঙ্কের সহিত পুন- 
ব্বার ৩ তিন মিশ্রিত করিবে । এবং যদি ব্যঞ্জনবর্ণ হয়, 
তাহা হইলে ৪ চারি যোগ করিবে.। ষোগাঙ্কের সমঞ্টির 
সহিত) শ্রশ্নলগ চর রাশি হইলে ৫শাচ যোগ.করিবে। ও 
স্থির রাশি হইলে ৬ ছয় যোগ করিবে, এবং দ্ধ্যাত্মক 
রাশ হইলে ৭ সাত যোগ করিবে। যোগাঙ্কের সংখ্যাকে 
১২ দ্বারা ভাগ করিলে শেষ যাহা থাকিবে, তাহা রাশি 

হুইবে। ১ মেৰ ২ বব ইতাদি। 

মতাস্তরে। জন্ম তিথির অঙ্কঁকে দ্বিগুণ করিয়া ভাহার 
সহিত ৬ছয় যোগ করিয়া, পাঁচ দ্বারা হরণ করিলে লন্বা্ক, 

জন্মমীস অবধি গপনা করিলে রাশি জানিতে পার! 



নষ্টকো্টী। 

মতান্তরে । 

গুকুর্ধ্যায় নষং ৷ অথ নষ্টকোষ্ঠী। তত্রাদৌ জাতকশ্যশকা- 

নয়নং । নামাক্ষরং ত্রিগুণীকৃত্য ততো! নেত্রেণ শোধয়েৎ। 

বয়োনুমানতঃ পঞ্চ পঞ্চ দদ্যাত্ততঃ শকঃ ॥ অথ মাসানয়নং। 

মাসরাশেঃ স্বরাশিক্চ যুক্তং বাণ প্রপূরিতং । ত্রিভিস্ত্যাগং ভবে- 

দর্দং গুরুপক্ষেত পঞ্চমং ৷ মতান্তরং। তিথাক্কং দ্বিগুণীকত্য 

রসং তত্র নিযোজয়েৎ । বাণেন জতলন্ধং যত্তদঙ্ধং স্তাপয়ে 

দ্বধঃ| জন্মরাশিং সমারভ্য দক্ষিণাবর্ত সংক্রমাৎ। পূর্ববলনধ 

বিধানেন রাশিচক্রে পতেদযথা । সরাশিক্জন্মমাসস্ত মুনিনাভা- 

যিত্তং পুরা । এত্ত, কথিতং মাসং জ্যোতিঃশাস্ত্বিশারদৈ। 

মপিচ । চরলগ্রে। যদ1 জাতোদ্বাত্রকে বা ভবেৎ কিল । তদা তু 

দন্মমাসঃ শ্তাৎ্ রবিশুক্র সমন্থিতঃ | স্থিরলগ্গে যদ] জাত স্তৎ 

স্বামী সংস্তিতো। যদ । তদ] তু জন্মমাস: স্তাৎ রধিঘুক্কেো ভবেং 

সদাঁ। ইতি মাঁসানয়নং । মাঁসরাশে জঁন্মরাশিঃ যডডশশ্তভ" গ্রে 
মদি। শুক্লপক্ষে ভবেজ্জন্ম কুষ্ণপক্ষেহন্যথা ভবেৎ। মন্তান্তরং | 

মাসরাশে জন্মরাশি রস্তাভান্তরতেো! যদি। গুরুপক্ষে ভবে- 

ক্কন্ম কুষঃপক্ষেহন্যথা ভাবেৎ। খন! বাক্যং ॥ দ্রিবানিশাচৌদ। 
বাশি, টদয়াস্ত তিমিরনাশি । দ্িবাঁরাঁশে বাড়ে শশী, ক্ষরঠাদে 

নিশারাশি। অথ তিথ্যানয়নং। মাসরাশে: সরাশিঞ্চ যা সংখ্যা- 

প্রাপ্যতে বুধৈঃ। তদস্কং দ্বিগুণীরুত্য পুনরেকং নিয়োজয়েহ। 

সা সংখ্যা স্বভিথিজ্ঞেয়ঃ শুর্লপক্ষেতু কীর্টিতং। ইতি দিবা। 
'অন্তরাশেঃ স্বরাশিঞ্চ যত সংখ্যা প্রাপ্যতে বণৈঃ । তদন্গং 
দ্বিণীকৃতা পুনরেকং নিয়োজরেৎ। স| সংখান্বতিশিজ্ঞেয়িঃ 

রুষ্ণপক্ষে তু নিশ্চিতঃ | মাসরাশেঃ স্বরাশিঞ্চ যা সংথা। প্রাপাতে 

বুইধঃ ৷ তদস্কং দ্বিগুণীকৃতা পুনঃ সার্ধেন যোজয়েৎ। নিয়ো; 

দিতে রকূৃতে যা তু সা তিথিঃ পরিকীন্িতা । গুরূপদেশগম্যেন 

ভন্মতিথ্যাঃ নুপিশ্চিতঃ। অনভ্তবে একং হে্বং ন হেয়মিতি। 

খনাবাকাং ৷ উদয় জন্মে গুণিয়! আন, দ্বিগুণকরা। তিথি জান। 

তিথির কথা খন] কয়, শশীযোগে তিথি হয়। হেয়ান হেয় 

পুর্ববংৎ। অথ দিবানিশ! জন্মজ্ঞানং । মাসলগ্নাৎ স্বলগ্রঞ্চ ষড়- 
লগ্নাভ্যন্তরে যদি। দ্রিবাজন্মভবেৎ তত্র রাত্রৌ জন্মান্তথাভবেং 

অন্তলগ্লাৎ শ্বলগ্রঞ্*ধ যড়লগ্াভান্তরে যদি । রাত্রোজন্মভবেৎ 
তত্র দিব! তু অন্যথা ভবেৎ। উদয় লগ্গে যদাজাত স্তদা! তৎ 

কিং বিধানতঃ। উদয়ে প্রত্যুষে জন্ম সন্ধ্যায়া মন্তএব চ। অথ 
নক্ষত্রানয়নং। স্বতিথিং মাগনামক্ষং রুদ্রকাষ্টা সিতাসিতে । ভূক্কে 

৪০ 

খপ 

যৌ যে! 

রুষেঃ চবিবশ শুরু বার 

সখক্ষকে শেষে জন্মতারা বিধীয়তে। অপরঞ্চ। 

মাসশ্ত নক্ষত্রং তিথাবেব সমদ্বিতহ | 

খক্ষে হরিনক্ষত্রসার | 

অথ মাসনক্ষত্র নিরূপণং ৷ অন্ত্যোপাস্তো। ত্রিভৌ জ্ঞেয়ো 
ফাল্গুণঞ্চ ভ্রিভোমতঃ । শেষামাস। দ্বিভাজ্জেয়াঃ কৃত্তিকার্দি ব্যব- 

স্বয়] | স্বে দ্বে চিত্রাদিতারাণাং পূর্ণপর্ষেক্ুসংগতে । মাসা- 

শ্চৈত্রাদয়োজেয়। স্্িকঃ যষ্ঠান্তা সপ্তমাঃ । স্পষ্টার্থমাহ | বৈশাখে 

১৬।১৭ ট্াষ্টে ১৮১৯. আষাঢ়ে ২০২১ শ্রাবণে ২২২৩ ভাঙে 

২৪।২৫ আশ্বিনে ২৭1১।২ কাষ্ঠিকে ৩3 মার্গে 0৬ পৌষে ৭1৮ 

মাঘে ৯১০ ফাল্কণে ১১।১২।১৩ চৈত্রে ১৪1১৫ ইতি বৈশাখাদি 

দ্বাদশমাসে চান্ররমতে পৌর্ণমান্তাং নক্ষত্রযোগঃ । অমাবস্তায়াং 

মাস নক্গত্রহ্ ত্রয়োদশনক্ষত্রং ভবেৎ। চান্দ্রমতে তদ্রাশি 

নক্গত্রোভবেদিতি নিষ্ষর্ষঃ ৷ অথ রাশ্যানয়নং। তিথাক্কং দ্বিগুণী: 

কৃতা রসং তত্র বিমিশয়েৎ। বাণেন হৃতলন্ধং যৎ জন্মরাশিঃ 

প্রগণাতে ৷ অপিচ। ভিথাঙ্কং দ্বিগুণীকৃত্য বাণেন জতশেষয়েৎ। 

লব্ধসঠৈ করাশিঃ শ্যাৎ রবিমাসাৎ প্রগণাতে । অসস্ভবে একং 

দেয়ং হেয় মিতি। মতান্তরে রাশ্্নয়নং। লগ্রভোগ্যপলং 

পুংসাং প্রবাঙ্গং স্কাপয়েলিধা । সপ্তাবশিষ্টো বারেষ্ট ন্রিংশদ 

ভেন ভিথিঃ শ্বতা। ভারাবশিঠা ভারেষ্টাঙ্সীণাং ভূক্কে প্রকরন]। 
ইষ্টাক্ষর্বিক্ষয়ে। ধোৌগাদিষই্যোগো নচান্ঠিথা ! বিপলং লগ্রভোগাং 

বা তিথিদওপলং ক্রমাৎ। ভদণ্ডেহর্ক ভুক্দদগুখিয়োগাদ ঘোগ, 

নাড়িকা। একং দেয়ঞ্। হেয়ং বা সমীকরণ কন্মণি। 

বা নহেয়ং ধা যোগে বারে ভ্িথৌচভে 1 অগ লগ্রানয়নং । চন্্র 

রাশীখবরে! যঞ্জ তত্রিকোণ মথাপিবা । তত সপ্রমং ত্রিকোণং ৭ 

চক্জররাশীশ্বরো ভবেৎ | খন রাশীশ্বর যথ। রয়, এককেছেড়ে লগ্ন ছয়। 

একথা অন্তথ1 নয়, জাতলগ্র স্থনিশ্চয় ৷ মদ পরপর্বলগ্রয়োন্মধো] 

কনম্মিন লগ্নেজাতঃ এবং সন্দিগ্ধো ভবতি তদায়ং বিচারঃ। অপিচ। 
যশ্মিন খক্ষেভ্তি ঘঃ গেটত্তপ্মাৎ্থ পুর্বাপরে দিনে । সঞ্থমে 

দেয় 

দ্বাদশে খক্ষে লগ্মং সংস্থাপয়েদ্ দঃ । রাস্রৌপুর্বপরার্ধে চ ঘনক্ষে 
সিদ্ধি সংজ্ঞকে । রবিযুক্তক্ষ তোনিত্যং বরাহাদিযু নিশ্চিতঃ | 

ভাষা । যেখানে থাকে তিমির নাশি, সণ্ডএকাদশ উভয় 

রাশি। নিশা সতের পচিষে জান, জন্মলগ্রলিখে আন। অপ. 

রঞ্চ। গত ঘটিকা! ষড়গুণিত1 সংক্রান্তি বাসরাখ্িতা | ত্রিগশদ 
ভিম্চ হরেস্তাগং লগ্মাদংশাদিকাঃক্রমাৎ 5 

অথ দ্বিরাশিলগ্রন্ত মীমাংসা ৷ পুরুষঃ পুরুষক্ষেত্রং যদিপ্্ 

তিসর্বদা। তদাপুংমাংসংজানীয়াৎ অন্যথাকন্যকাভবেৎ। যো? 



হ৮ 

তঃ ক্ষেত্রগঃ শুক্রো বুধেন দৃশ্ঠতে যদি । তদাকনটাং বিজানীয়াৎ 

অনাথাপুরুযোভবেৎ ॥ ইতি লগ্মানয়নং । অথ চূড়ীমনিগ্রস্থ- 
মতে। প্রথমং পৃচ্ছকৈঃ সার্দমালাপস্তবিবর্জয়েৎ। নমস্কারং 

ততঃকৃত্বা গৃহীত্বাপ্রশ্ববাকাতঃ | পুনঃপ্রাগক্ষরং গ্রাহাং দেবতা- 

ফলপুষ্পতঃ। যেনবিজ্ঞানভোলোকে সর্বজ্ঞত্বং লতেন্নরঃ। 
অদৌপ্রশ্রাক্ষরবিবরণং। কচটতপযশাঃ উত্তরাঃ। খছ 

ঠথফরষা উত্তরোত্তরাঃ। গজ ড দব লসাঃ অধরাঃ। 

ঘঝঢধভ বহাঃ অধরাধরা। ঙঞ্ণন মাঃ দগ্ধাঃ। এ ও 

উত্তরোত্তরাঃ । আ ই উ উন্তরাধরা । এও অধরাধরাঃ। অংঅঃ 

নপুংসকাদগ্ধাং। ইতি অক্ষরস্বরপঞ্চবগো। হৃস্বমাত্রী। অই 

উঞ্। চতুক্ষোহিষএবগে নদশ্ঠতে । আলিঙ্গিতং বিজানীয়াৎ। 
দীর্ঘ। আঈ উষ্ধ অভিধুমিতাঃ। পঞ্চমেবাইথবাৰষ্ঠে আরূঢো! 

যদিদৃষ্ঠতে ৷ তত্র দগ্ধঞ্চবিজ্ঞেয়ং চাস্তেচৈব স্বরদ্ধয়োত ! স্বর- 
স্বয়োঃ অং অঃ। অথ নষ্টজাতকচিন্তা। উত্তরেচ যদা প্রশ্নং 
লন্মশ্যাহৃত্বরায়ণে । অধরেদঙ্গিণেপ্রোকিং দগ্ষেচোন্তরদক্ষিণে । 

খত্বঃ শিশিরাদিহেমান্তাস্তং বিদ্ধি মাসকং। প্রথমে প্রথমং মাসং 

দ্বিতীয়ে চ দ্বিতীয়কং। উত্তরেতুক্লপক্ষন্থ অধরে ক্ুষ্ণমেব চ। 

'প্রতিপদাদিবিজ্ঞেযং কচটাদি যথাক্রমং ৷ কৃষ্ণ দ্বিতীরাদিযাতিথি 

শবদবধিধ তিথিং গণয়েং। ততো যোমাস আদ্যোছবতি 

জন্মমাসনক্ষত্রাং তত্তিথিস্থাপনাবধি নক্ষত্রংধ গণয়েৎ। বার- 

সামানো উত্তরে দক্ষিণে শুত্রস্তপঞ্চমাৎ সপ্রমাৎ বারগণনং। 

উত্বুুর দিবসে অধরে রাষৌ দগ্ধে সন্ধ্যায়াং । বয়োছুমানাহ 

বর্মাণিহম্মাৎ হর্শ্যজটৈহহিকের়ে । আলিঙিতে উত্তরভাগে আঅক্ষর- 

ক্রমেণ তৃমিপুধঃ। অধরে দক্ষিণে এবং জেয়ং| ইঠিচঠামণিমতং 

সমাপ্ুং। 

ডো নক্ষরকথনং | চুডামণিমতঞব ॥ সামনামাণি পক্ষাণি 

তিথ্যাসহনিয়োজয়েখ। সিতে রুদ্রঞ্বং দদ্াৎ অসিতে- 

দর্শন চ। অথগ্রহসংস্থিতিঃ | শাকের ঘুচাব বারশত | ১২০০ 

বার ১২ হরিয়। বুঝিবে তত। বদতি বরাহ সংকেতবাণি, বিচ্ছা- 

আপি করিয়াগুরুজানি ।বু। শাকের ঘুচাব বারশত।১২০* ব্রিংশে 
'১০ হরিয়। বুঝিবে তত । বদতি বরাহ সংকেতবাণি উত্তরাষাঢ়াদি 

করি শনি জানি। কেচিং। শনিস্তিংশহ্িঃংশেষং পুর্বাধাঢাদি 

গণনীয়ং। শঙ। শুক্রে বুধে দ্বিত্রিভিশ্চ একেন পূর্বে দ্বাভ্যাং 

পরে শূন্যে রবিনাযোথং। শু বুরং। ভ্ঞাতমাস খক্ষশকেদিয়।, 

বুঝি কুজ বন্থ ৮ হরিয়।। রবির নিকটে বলে মুনি, বিচ্ছায়মেষে 

গশিক্না আনি ॥মং। সপ্তমণ দ্বাদশ ১২ উতয়স্থিতি, নিশ! 

নউকো্ঠী। 

সপ্রদশ ১৭ চত্ুর্বিংশতি, চব্বিশ যাম খনাবলে, জদ্মলগ্র বেদ 

প্রমাণে । 'আষ্টাভিঃ রাহুং। শুরুপক্ষে যদাজন্ম তদাঅগ্লেষাদি গণ- 

নীয়ং যদা রুষ্ণপক্ষে জন্ম তদ। হস্তাদি দক্ষিণক্রমেণ গণনীয়ং । 

রা। জাতদগপ্রমাণং । যথা থাকে তিমির বিনাশি, সগ্ুম ৭ 

দ্বাদশ ১২ উভয়স্থিতিঃ। নিশাসপ্তদশ ১৭ চতুর্বিংশতি ২৪ জান 

খনাবলে জন্মলগ্র বেদপ্রমাণ ইতি ॥ 

বৃহজ্জাতকে নষ্টউজাতকাধ্যাঁয়? | 

আধান জন্মাপরিবোধকালে, সংপৃচ্ছতো। জন্মবদেদ্ধিলগ্রাৎ | 

পূর্ববাপরাদ্ধে ভবনন্ত বিন্দা। ভানাবুদগ্দক্ষিণগে প্রন্থতিং ॥ ১ ॥ 

আধানলগ্ন ছারা যেরূপে জন্মলগ্ন নিরূপণ করিতে 

হয়, ভা! গ্রন্থকর্তা পূর্বে বলিয়াছেন, এইক্ষণ বাহার 

আধানকাল এ জন্মকালের নিশ্চয় নাই, কিরূপে ভাঙার 

জনম্মকাল নিশ্চয় করিতে হর তাহা বলিতেছেন,। ঘে 

ব্যক্তির আধানকাল ও জন্মকাঁলের নিশ্চয় নাই, প্রশ্নলগ্ন 

দ্বার তাহার জন্মসময় নিরূপণ করিতে হইবে । 

প্রথমত অয়ন আনয়ন বলিতেছেন। কোন ব্যক্তি 

নষ্টজাতক উদ্ধীরের প্রশ্ন করিলে কোনলগ্নে প্রশ্ন হইল 

তাহা নিশ্চয় করিয়া তৎকালে এ লগ্ের কোন্ ছোর! 
তাহাও নিশ্চয় করিবে । যদি লগ্সের প্রথষ, হোরাতে 

প্রশ্ন হইয়া থাকে তবে উত্তরায়ণে অর্থাৎ মাখ।দি ছয় 

মাসের মধ্যে এবং বদি দ্বিতীয় হোরাতে প্রশ্ন হয় তবে 

দক্ষিণায়নে অর্থাৎ শ্রাবণাদি ছয় মাসের মধ্যে জন্ম 

হইয়'ছে নিশ্চয় করিবে ॥ ১॥ 

লগ্রত্নিকোণেষু গুরুত্থিভাগৈর্বকল্পয বর্ষাণি বয়োইমুমানাৎ। 

গ্রীষ্মোহর্ক লগ্নে কথিতাস্ত শেষৈ রন্যায়নর্তীবৃতুরর্ক চারাৎ ॥২: 

অনন্তর বহল্পতির স্থিতি নির্ণয় ও তন্দারা প্রশ্নকর্ত'র 

বয়স নিন্ূপণ কথিত হইতেছে । প্রশ্বলগ্নরকে তিন ভাগে 

বিভক্ত করিয়! কোন্ ড্রেকাণে প্রশ্ন হইয়াছে তাছা নিশ্চয় 
করিবে । প্রথম দ্রেকাণে প্রশ্ন হইলে প্রশ্ন কর্তার জন্ম 

কালে বছস্পতি প্রশ্নলয্মেই ছিলেন, দ্বিতীয় গ্রেকাণে 

প্রশ্ন হইলে, প্রশ্ন লগ হইতে পঞ্চম স্থানে এবং তৃতীয় 
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প্রেকাণে প্রশ্ন হইলে প্রশ্বলগ্ন হইতে নবম স্থানে জন্ম- 

কালে বৃহস্পতি ছিলেন নির্ণয় করিবে । 

: কেহ কেহ বলেন প্রথম দ্রেককাণে প্রশ্ন হইলে প্রশ্ন- 

লগ্ন হইতে যে স্থানে বহুম্পতি বর্তমান আছেন সেই স্থান 

পর্মান্ত গাণন। ক্রিয়। যে কয়েকটী রাশি হইবে তত সংখ্যক 

বংসর প্রশ্নকর্তীর বয়সের অতীত হইয়াছে । . দ্বিতীয় 

দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হইলে প্রশ্নলগ্নের পঞ্চম স্থান হুইতে 

এবং তৃতীয় দ্রেক্কাণে প্রশ্ হইলে প্রশ্ন লশ্মের নবম স্থান 

হইতে যে গৃহে বৃহস্পতি আছেন সেই পর্যন্ত গণনা 

করিলে যত সংখ্যা হইবে তত সংখাক বৎসর প্রশ্নর্তীর 

বয়ম গভ হইয়াছে নিশ্চয় করিবে । কিন্ত বছুজ্জাতকের 

টীকীকাঁর ভডোৎপল ধবনেশ্বরের বচন প্রমাণ করিয়' 
এইরূপ ব্যখ্যাকে দুষিত করিয়াছেন ; এই স্থলে যবনেশ্ব- 

রের বচনটা প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধত করাগেল “লগ্রীত্রিকোণে 
ক্রমশন্ত রাশ গুকর্বিলগ্রাদি ভ্রিকৌণগোধ্ভূঙ । সমু- 

জ্তবেত্তভভবনক্রমেণ স্বাচ্চাঁরভাদন্দগতিং প্রগণ্যাৎ |” 

এইস্থলে দ্রেক্কাণ বিভাগানুলারে রহুল্পতির স্থিতি নির্ণয় 

লিখিভ হুইল, ইছার বিশেষ পরে বিবৃত হুইবে। 
যদি লগ্মের প্রথম দ্বাদশাংশে প্রশ্নহয় তাহাহইলে 

প্রশ্নরকর্তীর জন্ম কালে লগ্মেতেই রহস্পতি ছিলেন ॥ 

দ্বিতীয় দাদশাংশে প্রশ্ন হইলে জন্মলগ্নের দ্বিতীয় স্থানে 

এই রূপ তৃতীরাদি দ্রেকাণে প্রশ্ন হইলে প্রশ্নকর্তারজন্ম 

কালে জন্ম লগ্ন হইতে তৃভীয়াদি স্থানে বহুম্পতি অবস্থিত 

ছিলেন নিশ্চয় করিবে । 

দ্রেকাণানুসারে বহস্পতি ম্থাপন করিয়া দ্বাদশাং- 

শানুলারে জন্ম "লগ্ন হইতে কোন স্থানে আছেন তাহ! 

স্থিরকরিবে ইহাতে গ্রকারান্তরে প্রপ্নকর্তার জন্ম লগ্ 

স্থিরীক্কত হুইবে। | 
প্রশ্বকর্তার আকার দৃষ্টে অনুমান ভ্বারা বয়স স্থির 

করিতে হইবে । পুর্ব্বকিত দ্রেক্কাণান্ুসারে জন্মকালীন 
ৰছস্পতির স্থিতি নিশ্চয় করিয়। সেই রাশি হুইতে বর্ত- 
মানে বহ্পতি যে স্থানে আছেন সেই স্থান পর্য্ত্ত গণনায় 
বত সংখ্যা হইবে তত সংখ্যক বৎসর প্রশ্কর্তার বয়স 

নির্ণয় করিবে । পরন্ত প্রশ্নকর্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিরা 

দেখিবে যদি তাহার বরস ১২ বৎসরের অধিক ২৪ বং- 

সরের মধ্যে আছে অনুমান হর তবে উক্ত নিরূপিত অঙ্কে 

১২ যোগ করিয়। বয়স নির্ণর করিবে । এবং ২৪ বংসরের 

অধিক ৩৬ বংসরের মধ্যে প্রগ্নকর্তার বয়স অনুমান হইলে 
২৪ যোগ করিয়া, ৩৬ বৎসরের অধিক ৪৮ বৎসরের মধ্যে 

বয়স অন্যান হইলে ৩৬ যোগ করিয়। 'এবং ৪৮ বৎসরের 

অধিক ৬০ বংসরের মধ্যে বয়স অনুযাঁন হইলে নিন্নপিত 

অঙ্কে ৪৮ যোগ করিয়! প্রশ্রকর্তার বয়স স্থির করিবে । 

এইরূশ যত অধিক বয়স অনুমান হইবে ১২ বৃদ্ধি করির! 

যোগ করিয়৷ লইবে। 

প্রকারান্তরে । প্রশ্ননময়ে প্রশ্বকর্তী যে অঙ্গ স্পর্শ 

করিয়। অবস্থান করিবে তদন্ুসারে ব্লহম্পতির অবস্থিতি- 

ছারা নিরূপিত অঙ্কে ১২ যোগ করিবে । যদি প্রশ্নকর্তা 

পদ বা গুলফস্পর্শ করিয়৷ অবস্থিত থাকেন তবে একবার 

১২ যৌগ করিবে, জঙ্ঘাস্পর্শে ছুইবাব, জানু, উক* মেঢ, 

বা যুক্ষ স্থান স্পর্শে তিনবার, নাভী বা কটীদদশ স্পর্শে 

চারিবার, উদর স্পর্শে পাচবার, হৃদয় বাস্তন স্পর্শে 
ছয়বার, গণ্ুস্পর্শে সাতবার, ওষ্ঠ স্পর্শে আটবাঁর, কর্ণ- 
স্পর্শে নয়বার ও ললাটম্পর্শে দশবার ১২ যোগ করিরা 
বয়োমান স্থির করিবে । একশত কুড়ি বংসরের অধিক 

বয়স অনুমান হইলে তাহীর নট জাতক গণনা করিবেনা । 
অনন্তর খতু আনয়ন কছিতেছেন। যদ প্রশ্নলগ্ে রৰি 

থাকেন কিন্বা রবির দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হয় তবে গ্রীম্ম খতুতে 

জন্ম হুইয়াছে স্থির করিবে । এই রূপ লয়ে শনি থাকিলে 

কিন্ব! শনির দ্রেকাণে প্রশ্ন হইলে শিশির খতুতে, লগ্মে 
শুক্র থাকিলে কিন্ব! শুক্রের দ্রেক্কাণে বসন্ত খতুতে, লগ্নে 

মঙ্গল থাকিলে কিন্বা মঙ্গলের দ্রেকাণে শ্রীম্ম খতুতে। লগে 
চক্দ্র থাকিলে কিন্বা চত্দ্রের ড্রেকাণে প্রশ্ন হুইলে ব্য 
খতুতে, লগ্নে বুধ থাকিলে কিম্বা! বুধের দ্রেকাণে প্রশ্ন 

হইলে শরৎ খতুতে, লগ্মলে ব্হস্পতি থাকিলে কিন্বা ব₹হ- 
স্পতির দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হইলে হেমন্ত খতুতে প্রশ্নকর্তীর 

জন্ম হইয়াছে স্থির করিবে । দুইটা ৰা ততোষিক গ্রহ 



২৩০ 

লগ্মে থাকিলে যে গ্রহ বলবান ভাহাদ্বারা খতু নির্ণর 
করিবে । লগ্ে যদি একটিও গ্রহছনাথাকে তবে দ্রেক্কাণানু- 
সারে খতু নিশ্চয় করিবে। অয়নে ও খত্ুতে অসম্ভব হইলে 

যেরূপ মীমাংসা করিতে হুইবে তাহা পরে প্রকাশিত 

হইবে ॥ ২॥ 

চন্ত্রজ্ঞজীবাঃ পরিবর্তনীয়াঃ শুক্রার মন্দৈ রয়নে বিলোমে । 

দ্রেকাণভাগে প্রথমে তু পুর্বো মাসোহনুপাভাচ্চ তিথি- 

ব্বিকল্পযঃ ॥ ৩ ॥ 

দক্ষিনায়নে বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই তিন খতু এবং 

উত্তরায়নে শিশির, বমন্ত ও গ্রীত্ম এই ভিন খতু আছে। 
ছুই ঢুই মাসে এক এক খতুহয়। অগ্রহায়ণ মাস হইতে 
হেমন্তাদি খতুর আরম্ত হইয়৷ থাকে $ অগ্রন্থায়ণ ও পে 
এই ছুই যাঁস হেযন্তঃ নাঘ ফাল্গণ এই ছুই মাস শিশির, 

চৈত্র বৈশাখ বসন্ত জৈষ্ঠ আষাঢ় এ্রীম্ম+ শ্রাবণ 
ঘাদ্রে বর্ষা, আশ্বিন কার্তিক শরৎ খতু । শনি, শুক্র, 

মঙ্গল, চত্দ্র, বুধ, ও বহুস্পতি এই ছয় গ্রহ ক্রেমশঃ শিশি- 

রাদি ছয় খতুর অধিপতি । অর্থাৎ শিশির খতুর অধি- 
পতি শনি, বসন্ত খতুর অধিপতি শুক্র ইত্যাদি। উক্ত 

ছয় গ্রহের মধ্যে যে গ্রহ প্রশ্নলগ্ে থাকিবে ভাঙার 

দ্বারা খতু নির্ণর করিবে প্রশ্নলগ্পে শনি থাকিলে শিশির 

খতুতে, শুক্র থাকিলে বসন্ত খতুতে, মঙ্গল থাকিলে গ্রীক্ষ 

খতুতে, চন্দ্র থাকিলে বর্াখতুতে, বুধ থাকিলে শরৎ 

খডুতে, রহুল্পতি থাকিলে হেমন্ত খতুতে প্রশ্ন কর্তার জন্ম 

হইয়াছে নিশ্চয় কারতে হইবে। প্রশ্ন লগ্রে ছুই বা 
ততোধিক গর থাকিলে যে গ্রহ অধিক বলবান ভাহারই 

খতুতে জন্ম হইয়াছে বোধ করিবে । 

যদি অয়ন ও খতু পরস্পর বিকদ্ধ হুয় অর্থাৎ ্রথম- 

ছোরাতে প্রশ্ন হওয়াতে উত্তরারন কিন্ত প্রশ্নলগ্নে 
বুধ থাকায় শরং খতু বোধ হয়ঃ এই রূপ স্থলে পরিবর্তন 

করিয়। লইতে হুইবে ১ পরিবর্তন প্রণালী এই) চন্দ্র বুধ ও 
বহুস্পতিস্থলে ক্রমশ শুক্র; মঙ্গল ও শনি গ্রহণ করিবে । 

অর্থাৎ বর্ধা খতুভে বসন্ত, শরৎ খতুতে গ্রীন্ম, হেযস্তে 
শিশির, বসন্তে বর্ধা, আীম্মে শরৎ শিশিরে হস্ত এই 

.নষ্টকোঠী। 

রূপ পরিবর্তন করিয়। লইয়৷ যাহাতে অয়ন ও খতুর বিরোধ 
না হয় এই রূপ করিয়৷ লইবে। | 

এই রূপ খতু নির্ণয় করিয়া যাঁস নির্ণয় করিবে ? যদি 

লগ্গের প্রথম দ্রেক্কাণে প্রশ্ন ছয় তবে খতুর প্রথম মাসে 

আর যদি দ্বিতীয় ড্রেক্কাণে প্রশ্ন হয় তবে খতুর দ্বিতীয়- 

ভাগে মাসে প্রশ্নকর্তীর জম্ম নিশ্চয় করিবে । আর তৃতীয় 

দ্রেককালেপ্রশ্ন হইলে প্রথমভাগে প্রথমমাস ও দ্বিভীয়- 

দ্বিতীয়মাস জ।নিবে । পরম্ভ মাস গণনায় সর্বত্র সৌর 

মাস গ্রহণ করিতে হইবে । 

প্রতোকলগ্নে ১৮০০ আঠারশত কলা অছে, ভাহার 

এক দ্রেককাণে ৬০০ ছর শত কলা হয়। এইক্ষণ দেখিতে 

হইবে লগ্নের কোন দ্রেক্ষাণে প্রশ্ন হইয়াছে এবং প্রশ্র 
সময়ে দ্রেককাণের কত কল৷ গ্রত হইয়াছে যদি প্রথম ৩০০ 

তিন শত কলার মধ্যে প্রশ্ন হুইয়৷ থাকে তবে খতুর 

প্রথমমাঁসে আর যদি তিনশত কলার পরে ছরশত কলার 

মধ্যে প্রশ্ন হয় তবে খতুর দ্বিতীয় মাসে জন্ম নিশ্চয় 
করিবে। উক্ত তিন শত কলার দশ দশ কলাদ্বারা এক 
এক তিথি নির্ণয় করিবে প্রথম দশ কলার মধ্যে প্রশ্ন 

হইলে প্রতিপদ তৎপর দশ কলার মধ্যে প্রশ্ন হইলে 

দ্বিতীয়। প্রশ্ন কর্তার জন্মতিথি হুইবে ইত্যাদি রূপে জন্ম 

তিথি নির্নীত হইয়া থাকে । ভিথি নির্ণয় কালে সের 
মাসের তিথি গ্রহণ করিবে । ৩॥ 

অত্রাপিছোরাপটবে। দ্বিজেন্্র]ঃ কুর্ধ্যাংশতুল্যাং তিথিমুদ্দি- 
মন্তি। রাত্রিছাসংদ্েতু বিলোম জন্ম ভাগৈম্চ যোগ! ভ্রমমো 
বিকল্পযাং ॥ ৪ ॥ 

মতান্তরে তিথি আনয়ন কছিতেছেন। প্রশ্নকালে 
রবিস্ফ,টের যত অহশ গত হইয়াছে, পুর্বানিরূপিতমাসের 
শুক্র প্রতিপদ অবদধি ততসংখ্যক তিথি গত হুইয়াছে। 

চীজ্দ্রমানে মকর মাস প্রাপ্ত হইলে মাঘমাসের তিথি 

জানিবে। এই রূপে দ্বাদশমাসের তিথি নিরূপিত 
হইবে । এই বিষয় মনি'্ধ বচন যথা *পৃচ্ছাকালে 
রবিণ! যাবস্তোধংশাঃ ল্ফুটেন সংভুক্তাঃ। রাশোতান্তি- 
থয়ঃ স্যুঃ শুক্রাদাবর্কমাসন্থ্” । প্রশ্নকালে যে লগ্স হইবে 



নষ্টকোচী | 

সেই 'লগ যদি পৃর্ব্বোক্ত বচমানুসারে দিব! সংজ্ঞক হয় তবে 
রাত্রিতে এবং রাত্রি সংজ্ঞক লগ্মে প্রশ্ন হইলে দিবাতে 

প্রশ্কর্ত'র জন্ম হইয়াছে নিশ্চয় করিবে । প্রশ্নকালে 

লগ্জের যত সংখ্যক অংশ গতহুইয়া থাকে দিব। ও রাত্রির 

তত দণ্ড সময়ে প্রশ্ন কর্তীর জন্ম জানিবে। ৪। 

কেচিচ্ছশাস্কাধ[ষিতানবাচ্ুরাস্তসংজ্ঞং কথয়স্তি মাঁসং। 

লগ্রত্রিকোণোত্তমবীর্ধ্যনৃক্তং সংপ্রোচাতে গালতনাদিতির্ববা ॥ ৫॥ 

প্রকারান্তরে মাস আনয়ন কহিতেছেন। কৃত্তিকা 
রোছিণী নক্ষত্রে কার্তিক মাস, মৃগশিরা ও আর্রীতে 
অগ্রহায়ণ মাস, পুর্বস্থ ও পুষ্যাতে পৌঁষমাস, আশ্টোবা 
৪ মঘাতে মাঘমাল? পূর্ববফন্তুণী, উত্তরকল্তণী ও হুম্তাতে 

ফাল্গুণমাস? চিত্রা ও ম্বাতীতে চৈত্রমীনঃ বিশাখা ও অনু- 

রাধাতে বৈশাখ মাস, জ্যেষ্ঠা ও যুলাতে জান্ঠমাস, পূর্বা- 
ষাট ও উত্তরাধাঁঢ়াতে আষাঢ় মাস, শ্রবণ! ধনিষ্ঠাতে 

শ্রাবণ মাস, শতভিষা” পুর্বভাদ্র ও উত্তরভাদ্রে, ভাদ্রমাস, 
রেবতী ও অশ্বিনীতে আশ্বিন মাস জানিবে। ইহার 

নিশেন যথা মেষের নবমনবাংশ অধধি ব্বষের সগুমনবাংশ 

পর্যন্ত মেকোন রাশির নবাংশে উক্ত নবাংশস্থিত চক্দ্ 

হইলে কার্তিক মাস জানিবে। রাষের অষ্টম নবাংশ 

হইতে মিথুনের ষষ্ট নবাৎশ পর্য্যন্ত অগ্রহ্থায়ণ, মিথুনের সগ্ুম 

নবাংশ অবর্ধি কর্কটের পঞ্চম নবাৎশ পর্গাস্ত পেধ মাস 
কর্কটের ষষ্ঠ নবাংশ অবধি সিংহের চতুর্থ নবাংশ পর্য্যন্ত 
মাঘ মাস; দিংহছের পঞ্চম নবাংশ অবধি কন্যার সপগুম 

নবাংশ পর্য্যস্ত ফালগুণ মাস, কন্যার অষ্টম নবাৎশ অবধি 

তুলার ষষ্ঠ নবাৎশ পর্য্যন্ত টৈত্রমাস, তুলার সপ্তম নবাংশ 

অবধি ব্শ্চিকের পঞ্চম নবাংশ পর্য্যন্ত বৈশখামাস, বশ্চি- 
কের ষষ্ঠ নবাৎশ অবধি ধনুর চতুর্থ নবাৎশ পর্য্যস্ত 

জ্যৈষ্ঠমাস, ধন্গুর পঞ্চম নবাৎশ হইতে মকরের তৃতীয় 
নবাংশ পর্য্যন্ত আধাঢ়মাস, মকরের চতুর্থ নবাৎশ হইতে 

কুস্তের দ্বিতীয় নবাংশ পর্য্যন্ত শ্রাবপমাস, কুস্তের তৃতীয় 

নবাংশ্ হইতে মীনের পঞ্চম নবাংশ পর্য্যন্ত ভাদ্রমাস, 

মীনের বষ্ঠ নবাংশ হইতে মেষের অষ্টম নবাংশ পর্্য্ত 
আশ্বিন্মাস। এইরূপে গ্রশ্নকালের নবাংশ অনুসারে 
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প্রশ্নকর্তীর জশ্মমাস বলিয়াদিবে। এই গণনায় শুক্র 

প্রতিপদ হইতে মান গ্রহণ করিতে হইবে । এই বিষয়ে 
যবনেশ্বরের বচন যথা--“মাসেতু শুরু প্রতিপৎ প্রবত্তে 

পূর্বে শশী মধ্যবলো দশাহে। অন্যচ্চ যদ্রাশি সংজ্ঞে 
শীতাংশুঃ প্রশ্নরকালে নবাংশকে । স্থিতস্তদ্রাশিপঃ পূর্ণে! 
যন্মিন্ন ভবতি চক্দ্রমীঃ। জন্মমাস: সবিজ্ঞেয়ঃ পুকষস্যাতু 

পুর্ববতঃ। কুষ্ণপক্ষাস্তিকো মাসোজ্জেয়োধত্রতু বিপাশ্চতা । 

প্রশ্নকালে চক্র ষে রাশির ষত সংখ্যক নবাংশে 

থাকিয়। নবাংশচক্রে যে রাশিতে অবস্থিত হইবেন তত- 

সংখ্যক নবাংশ সেই রাশির যে নক্ষত্রের যে পাদ সম্ভব 

হইবে সেই নঙ্ষত্রে গুকমহবৎসরাধীন থে মাস প্রাপ্ত হইবে 

প্রশ্ন কর্তীর জম্ম সেই মাসে হুইবে। 

যথা প্রশ্নকালে মেষের পঞ্চম নরাৎশ প্রপ্ হইলে 

নবাংশ চক্রে সিংহেতভে চক্দ্রের স্থিতিজ্ঞ।ন হুইবে। ও 

সিংহের পঞ্চম পাঁদে পুর্ববকন্ধণীর প্রথম পাদ হইবে । 

ইহাতে পুর্বন্থণী নক্ষত্রে ফান্তণ মাস হওরাতে প্রশ্ন 
কর্তার জন্মমাস ফান্তণ হইল । 

অনন্তর রাশির আনয়ন কহিতেছেন।? প্রশ্নলগ্ন, 

তৎপঞ্চম ও তন্নবম এই তিন রাশির মধ্যে যেরাশি 

অধিক বলবান্ হইবে, সেই রাশি প্রশ্নকর্ত।র জন্মর[শ্শি 

হইবে। | 

প্রকারান্তরে রাশিজ্ঞান। প্রশ্নকালে গ্ুশ্নকর্তী যে 

অঙ্গ স্পর্শ করিয়! অবস্থিত থাকিবে, তদন্ুলারে কাল 

পুকষের অঙ্গ বিভাগে যে রাশি প্রাপ্ত হুইবে, প্রশ্রকর্ত!ন 

জন্মকালে চন্দ্র সেই রাশিতে ছিলেন জানিতে হইবে । 

আর প্রশ্নকালে থে কোন প্রাণী ব1 বস্তু দূ হইবে, 

কিম্বা যাহার শব্দ শ্রুত হুইবে, সেই সকল প্রাণী বা বস্ 

ও শব্দাদি দ্বারাও রাশিনিণয় হুইয়। থাকে । ছাগাদি 

দর্শনে বা ছাগীদির শব্দ শ্রীৰবণে মেষ রাশ্শি এবং গো 

মহ্যা্ি দর্শনে বা তাহার শব্দ শ্রবশে বধরাশি নিশ্চয় 

করিবে এইরূপ অন্যান্য দ্রব্য ও প্রাণীর দর্শনাদিতেও যথ] 

সম্ভব অন্যান্য রাশিস্থির করিয়া লইবে ॥ &॥ 
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যাবান গতঃ শীতকরে!| বিলগ্লাচ্চন্্রাত্বদেত্তাবতি জন্মরাশিঃ | 
মীনোদয়ে মীনমুগং প্রদিষ্টং ভক্ষ্যাদ্দ,শাকার রুতৈশ্ চিস্ত্যং ॥৬॥ 

অন্য প্রকারে রাশিজ্ঞান বলিতেছেন । প্রশ্ন সময়ের 

লগ্ন হইতে যত সংখ্যক রাশিতে তৎকালে চন্দ্র অবস্থিত 

থাকিবে, সেই চক্দ্রগত রাশি হইতে গণনায় তত সংখ্যক 

রাশি প্রশ্নকর্তার জন্মরাঁশি হইবে । বদি প্রশ্বলগ্ন মীন 

হুয়। তবে মীন রাশিই প্রশ্রকর্তীর জন্মরাশি বলিয়া 

দিবে । উক্ত দুই তিন প্রকার গণনার যে রাশি স্থিরীরুত 

হইবে, তাহাই জন্মরাশি জানিবে, যদি দুই তিন মতে 

শণনায় কোন এক রাশি না হুইয়। পৃথক পৃথক বচন 

গণনায় পৃথক পৃথক রাশি হয়, তবে সেই স্থানে দৈবজ্ঞ 
হস্থানে আনীত দ্রব্যাদি যে প্রাণীর ভক্ষ্য বোধ করিবেন, 

সেই প্র/ণী অনুসারে রাশিনির্ণর করিবে, কিঘা যে প্রাণী 
দুষ্ট হইবে, বা যে প্রাণীর শব্দ তৎকালে শ্রুত হইবে, 

সেই প্রাণী অনুনারেও জন্ম রাশি নিণঁত হর! থাকে। 
এবং কখন কখন প্রশ্নকর্তীর আকুতি দ্বারা সুক্ষ বিবে- 

না করিয়া জন্মরাশি নিণাঁত হুয়। এই হলে মার্জ- 

রাদি পশু দৃষ্টে বা শ্রবণে সিংহরাশি ও মহ্যাদি পণ্ড 

দুষ্টে বা শরবণে বধরাশি জানিবে ॥ ৩॥ 
হোরানবাংশ প্র“তমং খিলগ্রং লগ্রাদ্রবির্যাবতি চ দৃকাণে। 

তদ্মাদ্বদে ভাবতি ঝ| বিলগ্রং প্রঃ প্রহ্ছভাবিতি শাঙ্মাহ ॥ ৭। 

অনপ্তর লগ্ন আনয়ন কছিতেছেন্ প্রশ্নকালে যে নবাংশ 

বর্তমান থাকিবে, সেই রাশি প্রশ্নকর্তীর জনম্মলগ্ন হইবে । 

অথবা যে দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হইবে সেই দ্রেককাণ হইতে যত 

সংখ্যক ভ্রেক্ধাণে মুখ্য অবস্থিতি করিবেন, প্রশ্বলগ্র হইতে ৷ 

তত সংখ্যক রাশি জন্মলগম হইবে। ড্রেকাঢণর সংখ্যা ্াদ- | 

নষ্টকোচী। 

গ্রকারাস্তরে লগ্ন নিরূপণ । প্রশ্ন লগ্মে'ষে গ্রহ থা- 

কিবে সেই গ্রহের ম্ফট রাশ্যাদিকে অংশ করিয়া তাহার 

ংশের সছিত যোগ করিবে, এই যুক্তাঙ্ককে তৎকালে 

দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত শঙ্কর ছায়ার অন্কুলি সংখ্যা দ্বারা 
পুরণ করিয়। যাহ। হইবে তাহাকে দ্বাদশ স্বারা ভাগ করিলে 

যত সংখ্যা অবশিষ্ট থাকিবে মেষ হইতে তত সংখ্যক 
রাঁশি প্রশ্ন কর্তীর জম্ম লগ্ন হইবে। লগ্মেছুই তিন বা 
ততোধিক গ্রহ প্রাকিলে যে গ্রহ সর্বাপেক্ষা বলবান 

তাহাকে লইর1 কার্য করিতে হইবে । 
মতান্তরে জন্ম লগ্ন নির্ণয় বলিতেছেন । প্রশ্নকর্তা 

উপবেশন করিয়া প্রশ্ন করিলে প্রশ্বলগ্নের সপ্তমে যে 

রাশি তাহাই জন্ম লগ্ন হইবে। এবং প্রশ্ন কর্তী পতিত 

থাকিলে প্রশ্ন লগ্মের চতুর্থে দণ্ডায়মান থাকিলে প্রন্গ 

লগ্মের দশমে যেরাশি তাছাই জন্ম লগ্ন হইবে, এবং 

নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়য়। প্রশ্ন করিলে যে লগ্নে প্রশ্ন 

হইবে তাহাই প্রশ্ন কর্তার জন্ম লগ্ন হইবে। ৮। 

গোসিংহৌ জিতুমাষ্টমৌ ক্রিরতুলে কন্যা মুগৌচক্রমাৎ 
সংবর্গ্যাদশকাষই্ সপ্তরবিষয়ৈঃ শেষাঃ স্ব সংখ্য। গুণাঃ। জীবারাস্থ- 

জিদৈন্দবাঃ প্রথবচ্ছেষাঃ গ্রহাঃ সৌম্যবদ্রাশীনাং নিতো বিবি, 

গ্রহ্যুতৈঃ কাধ্য। চ তদ্বর্গণাঃ ॥ ৯ ॥ 

প্রকারান্তরে নক্ষত্রার্দি আনয়ন কছিতেছেন। প্রশ্ন 

সময়ে লঞ্ঈ স্ফ,টের রাশ্যাদিকে কল! করিয়। কলার সহিত 
ধোগ করিবে এই যুক্তাঙ্ককে নিম্ন লিখিত স্বীয় রাশি- 

গুণক দ্বারা গুণ করিয়া 'এক স্থানে রাখিবে। প্রশ্ন লগ্মে 

| গ্রহ থাকিলে রাশি গুণক দ্বারা গুণ না করিয়া গ্রহ গুণক 

বারা গুণ করিতে হইবে । রাশি গুণক যথা-_মেঘের ৭ 

শের অধিক হলে, তাহা হইত মত বার দ্বাদশ বিয়োগ | সাত রষের ১০ দশ, মিথনের ৮ আট, কর্কটের ৪ চারি, 

হইতে পারে, ততবার দ্বাদশ বিয়োগ করিয় যাস! অব- সিংছ্ের ১০ দশ) কন্যার ও পাঁচ, তুলার ৭ মি বশ্চিকের 

শিষ্ট থাকিবে প্রশ্নলগ্ন হইতে, তত সংখ্যা রাশি জন্ম । ৮ আট, গনুর ৯ নয়, মকরের ৫ পাঁচ, কুস্তের ১১ এগার, 
পগ্নশ্থির করিবে । ইচ্ছাই ষবনাচার্ধ্য প্রভৃতি শাস্ত্রকার | মীনের ১২ বার। গ্রহগুণক যথা-_রবি, চক্র» বুধ, ও 
দিগের যত ॥ ৭৪, 

জন্মাদিশেতরগ্রগে বীর্যাগেব। ছায়াশবলদ্বোহকহৃতেইবশিষ্টং | 

'মানীন হপ্তোখিত তিষ্টতাভং জায়ান্থখাজ্ঞোদয়গং প্রদিষ্টং ॥৮| 

শনির ৫ পাচ, মঙ্গলের ৮ আট, বহুম্পতির ১* দশ, গুক্রের 

৭ সাত। যদি লগ্মে ছুই বা ততোধিক গ্রহ থাকে তাহ! 

হইলে যে যে গ্রহ লগে থাকিবে তাহাদের গুণকাহ: 



নষ্উকোন্ঠী। 

সকল যোগ্র করিয়। যোগফল যাহ হইবে তাহাদ্বারা গ৭ 

করিবে ॥ ৯। 

সপ্তাহতং ভ্রিঘনভাজিত শেষ মৃক্ষং দবাথব। নববিশোধ্য 

নবাথবান্তাৎ। এবং কলত্র সহজাম্মজ্ শক্রভেভ্যঃ প্রষটব্বদেছুভয়- 
রাশি বশেন তেষাং ॥ ১০ ॥ 

পূর্বস্থাপিত অঙ্ককে ৭ দিয়! গুণ করিয়। যাহা গুণফল 

হইবে তাহার সহিত চররাশি হইলে ৯ নয় যোগ করিবে, 

দ্যাত্মক রাশি হইলে তাহ। হইতে ৯ নয় বিয়োগ করিবে । 

স্থির রাশি হুইলে যেগবা বিয়োগ কিছুই না করিয়। 

এরৃুত অঙ্কই গ্রহণ করিবে। হা অন্যান্য গ্রন্থকার 

দিগের মত। বহজ্জ।তকের টীকাকার ভউ্টোৎপলের মতে 

লগ্নের প্রথম ভ্্েক্কাণে প্রগ্নসহল ৯ নয় যোগ, দ্বিতীয় 

দ্রেক্কাণে ৯ নয় বিয়োগ, তৃতীর.দ্রেককাণে যোগ বিয়োগ 

কিছুই করিতে হইবে না। এই রূপ পরিগৃহীত অন্ককে 

২৭ সাতাইশ দিয়া ভাগ করিয়৷ যাহা অবশিষ্ট প্রাপ্ত 

হইবে তাহা দ্বার অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র নির্ণয় করিবে। 

এক অবশিষ্ট থাকিলে অশ্বিনী, দুই অবশিষ্ট থাকিলে 
ভরণী ইত্যাদি । এই ব্ূপে যে নক্ষত্র প্রাপ্ত হইবে তাহাই 

প্রশ্নকর্তার জন্ম নক্ষত্র নিশ্চয় করিবে। 

প্রশ্ন কর্তা ষদি স্বীর নৰ্টজাতকের প্রশ্ন না করিয়া 

পত্ধী, ভ্রাতা, পুত্র বা শক্রর জন্মকাল নিরূপণের ইচ্ছুক 
হই প্রশ্ব করে তাহা! হুইলে বথাক্রমে প্রশ্ লগ্মের 

সপ্তম, ভূতীয়, পঞ্চম ও বন্ঠ'রাশি গ্রহণ করিয়। নক্ষত্র 

নির্ণয় করিবে । অর্থাৎ পত্বীর নষটজাতকের প্রশ্ব হইলে 

প্রশ্ন লগ্জের সপ্তম রাশি, ভ্রাতার নষ্ট জাতক প্রশ্নে তৃতীয় 

বাশি, পুত্রের নষ্ট জাতক প্রশ্নে পঞ্চম রাশি, শত্রুর নট 
জাতকের প্রশ্ন হইলে প্রশ্নলগ্রের বষ্ঠ রাশি ও তন্তংস্থান 

শ্থিত এহ লইয়া পুর্ববৎ কা; করিবে । ১০। 

বর্ষর্মানতিথয়োহ্যণিশং ছ)ডনি, 

বেলোদয়ক্ষনবভাগ বিক্নাঃ স্থাঃ। 

ভুয়োদশাদি গুণিতাঃ স্ববিকল্নভক্তা 

দবর্যাদয়ে! নবকদানবিশোধনাভ্যাং ॥১১। 

বিজ্লেয়া দশকেঘন্ধ! খতু মাপাস্তথৈব চ। 

অইকেখপি মাসাদ্ধ। ভিথয়শ্চ তথাস্থভ2॥ ১২ ॥ 

৩৩ 

দিবারান্তি প্রস্থতিঞ্চ নক্ষত্রানয়নং তথা । 

সপ্তকেঘ্পি বর্গেষু নিতামেবো পলক্ষয়েৎ ॥ ১৩ ॥ 

বেলামথ বিলগ্রঞ্চ হোরা মংশকমেবচ । 

পঞ্চকেধু বিজানীয়াৎ নঃঈজাতক সিদ্ধয়ে ॥ ১৪ ॥ 

মতান্তরে বয়সাদি আনয়ন কছিতেছেন। প্রশ্রসমযে 

৷ লগ্মম্ম,টের রাশ্থাদিকে কলা করিয়। তাহাকে রাশ্িগুণক 

কিন্বা গ্রছ গুণকদ্বার গুণ করিলে যে অঙ্ক হইবে তাহ চারি 

স্থানে রাখিয়া ক্রমশ ১০১ ৮, ৭ ও ৫ দ্বারা গুণ করিবে। 

পরে পুর্ববৎ দ্রেক্কীণান্ুমারে *৯ নয় যোগ বা বিয়োগ 

করিলে যে চারিটী অঙ্ক হইবে তাহাদিগকে চারি শ্থ'নে 

রাখিবে । এইরূপে চারি স্থানে স্থাপিত চারি অঙ্কে 

মধ্যে প্রথম অর্থাৎ ১০ দশদ্বারা গুণিত অঙ্ককে তিন স্থানে 

রাখিবে । এই তিন স্থানে স্থাপিত অঙ্কের প্রথম অঙ্কুকে 

১২০ একশত কুড়ি দিয়! ভাগ করিলে যাহ! অবশিষ্ট 

থাকিবে তাহাই প্রশ্নকর্তীর বয়স জানিবে। দ্বিতীয় 

অঙ্ককে ৬ ছয় দ্বারা ভাগ করিয়া অবশিষ্ট অস্কঘারা 

শিশিরাদি খতু নির্ণয করিবে । যথা ১» থাকিলে শিশির, 

২ থাকিলে বসন্ত ইত্যাদি। তৃতীয় অঙ্ককে ২ দ্বারা ভাগ 

করিলে অবশিষ্ট অঙ্ক ১ হুইলে খতুর প্রথম মাস ও শুনা 

হইলে খর দ্বিতীয় মাসে প্রশ্বকর্তার জম্ম হইয়াছে নিশ্চয় 

করিবে । ৃ 
পরে পুর্বে চারিস্থানে স্থাপিত অঙ্কের দ্বিতীয় অঙ্কে 

২ দুই স্থানে রাখিবে প্রথম অঙ্ককে ২ ছুই দিয়া ভাগ 

করিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক ১ এক হুইলে শুরু পক্ষে ও দুই 

হুইলে কৃষ্জপক্ষে জনন জানিবে | দ্বিতীয় অঙ্ককে ১৫ দ্বারা 

ভাগ করিরা অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বার তিথি নির্ণয় করিবে যণ। 

১এক অবশিষ্ট থাকিলে প্রাপ্ত পক্ষের প্রতিপদ দু 
থাকিলে দ্বিতীয়া ইত্যাদি । 

অনন্তর চারিম্থানে স্থাপিত অঙ্ককে ২ স্থানে রাখিয়া 

প্রথম অঙ্ককে ২ দ্বারা ভাগ করিলে বদি অবশিষ্ট ১ থাকে 

তাহা হইলে দিনে এবং * শুনা থাকিলে রাত্রিতে জন্ম 

নিশ্চয় করিবে। দ্বিতীয় অঙ্ককে ২৭ দিয়! ভাগ করিয়া, 

অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বারা নক্ষত্র জানা যাইবে যথা ১ থাকিলে 



তি -প 

৬৪ 

অর্ষিনী ২ ছুই থাকিলে ভরণা' প্রশ্নকর্তার জন্ম নক্ষত্র 

জানিবে। | 
পরে চারিস্থানে স্থাপিত অঙ্কের চতুর্থ অঙ্ককে প্রাপ্ত- 

দিবসের দিবাতে জন্ম হইলে দিনমান দ্বার রাত্রিতে জন্ম 

হইলে রাত্রিমান দ্বারা ভাগ করিয়। অবশিষ্ট মত থাকিবে 

তত দণ্ড দিব! কিন্বা রাত্রিতে প্রশ্ন কর্তার জন্ম হুইয়াছে 

নিশ্চর করিবে । জঙনম্মদণ্ড স্থির হইলে লগ ও ক্ষেত্রো- 
বাদি ষড়বর্গ নির্ণয় করিয়। শুভাশওভ গণনা করিবে । 
১৬। ১২1 ১৩। ১৪। 

সংস্কার নাম মাত্র দ্বিগণাশ্ছায়ানুলেঃ সমাধুক্তা। 

শেমং ব্রিনবকভক্তা নক্ষত্রং তদ্ধনিষ্ঠাদি | ১৫ ॥ 

মতান্তরে নক্ষত্রানয়ন। প্রশ্ন কর্তীর সংন্কত নামে যত 

(১) অর্থাৎ নাম করণ কালে পিত্রাদিক্ূত নামে যত মাঞা 

থাকিবে তাহাকে দ্বিগুণ করিয়! গুণফলে প্রশ্ন সময়ে 

ছাদশাঙ্কুল পরিমিত শঙ্ক,র ছায়া যৌগ করিলে যত অঙ্ক 
হুইবে তাহাকে ২৭ সাঁতাইশ দিয়! ভাগ করিরা অবশিষ্ট 

অস্কত্বারা ধনিষ্ঠাদি নক্ষত্র স্থির করিবে যথা-_-ণক থাকিলে 

ধনিষ্ঠা, ২থাকিলে শতভিবা, তিন থাকিলে পুর্ভান্্র 
হত্যাদি। ১৫। 

দ্বিরিচভুর্দশ ভিথি সপ্ততিগুণ| নবাষ্ট চৈপ্রাদাযাঃ। 

পর্চদরশদ্র। স্তঙ্দিগমুখান্থিতাভং ধনিষ্ঠাদি ॥ ১৬ ॥ 

প্রশ্রকর্তী পূর্ধমুখ হুইয়। প্রশ্ন করিলে ২ দুই, অশ্মি- 

কোঁণে ৩ তিন, দক্ষিণে ১৪ চৌদ্দ, নৈখতকোণে ১০ দশ, 
গশ্চিমে ১৫ পনের, বায়ুকোণে ২১ একুশ, উত্তরদিকে 
৯ নয়, ঈশানকোণে ৮ আট, প্রুবাঙ্ক গ্রহণ করিয়া 
তাহাকে ১৫ ঘ্ারা গুণ করিবে । এবৎ তৎকালে সেই 

স্থলে সেই মুখে যত পুকষ থাকিবে ভত সংখ্যা যোগ 
করিয়া ২৭ সাতাইশ দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্কত্বারা 

ধনিষ্ঠাদি নক্ষত্র নির্ণয় করিবে । ১ এক থাকিলে ধনিষ্ঠা 

২ ছুই থাকিলে শতভিষা ইত্যাদি । ১৩। 
ইতি নষ্টঙ্গাতকমিনং বহু প্রকারং ময়াধিনিদ্ষিষ্টং | 

আমমনঃ সচ্ছিষোঃ পরীক্ষাযত্বাদ্ যথা ভবতি ॥ ৮৭ ॥ 
এপ ০২ এ ০৮ - ০ ০ - * পপ পর বা স্তর, ডর. এপ্স টিটু 

(১) সংস্কত নংম না খাকিলে প্রকাণ্থ নামের মাজা লইবে ! 

নউকোষী। 

ইতি রহজ জাতকে অবন্তিকাচার্যা মহাম্যহাপাধায় 
বরাহু মিছির কৃতে নষ্ট জাতকাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ 

নং জাতক উদ্ধারের বর্ষ মাসাদি আনয়ন নান[মতে 

লিখিত হইল শিষাগণ যত্র সহকারে সুবিচার পুর্বক পরীক্ষা 

করিয়া সাছ! উত্তম বোধ হুয় অর্থাৎ যাহাতে দুই তিন মতের 

এঁক্য হয় এই রূপ করিয়া! এই গণনা করিবে । 5%। 

প্রকারান্তরে । 

ক১খহগতওঘ৪৩৫। চ৬ছ ৭ জ৮ ঝন 

ঞ ১০॥ ট১ঠ২ড৩চ৪ণ৫।তশথণদ৮ধ৯ 

ন১০॥ পঙফ২ব৩ভ৪ম৫।য১র২লও৩বঃ৪ 

শ৫যশসণ৭হ৮ক্ষ১॥। অ১আঙ২ এও ই৪8ও ৫ 

উ ৬ ঈ ১১ এ ১২ উ ১৩৩ ১৪ অং ১৫ অঃ ১৬। খণ 

৮১ ৯ ৯ উ॥ ১০ ॥ ইতিহুত্রৎ | 

অক্ষরপিণ্ডং একীরুত্য চতুর্ভিঃ পুররিত্বা তত্ত ফলনাক্স: 

অন্তস্বরং পিশুাঙ্কেন সহ একীকৃভ্য তদস্কৎ অষ্টপা অর্পয়েৎ 

॥ পুনঃ প্রথমাঙ্কৎ (৩২) অনেন পুরয়েৎ দ্বিতীরাঙ্কৎ (৮) 

ভৃতীয়াঙ্কৎ (১০) চতুর্থান্কৎ (১২) পঞ্চমাঙ্কৎ (১৮) 

যন্ঠাহ্কং (৭) সপ্তমাঙ্কং (২০) অফ্টমাঙ্কৎ (২১) এভি- 

রঙ্টাঙ্কং প্রত্যেকেন পুরয়েৎ। স্পঙ্টং বথা-_-প্রথমাঙ্কৎ 

পূর্বোক্ত দ্বাত্রিং শতাঙ্কেন পুরযিত্বা যদস্কুৎ ভবতি তদ্ক 

মঞ্টোত্তর শতেন (১০৮) হারয়েৎ। অবশিষ্টা্কৎ যন্য- 

পিষষ্্য। নযুনংভবেৎ তদা (৮) অধ্টাঙ্কৎ মিশ্রয়েৎ যদব- 

শিং" তদেবজম্মভং ॥ তদনুঘ্বিতীধাঙ্কৎ (৮) অষ্টাভিঃ 

পুরয়িত্বা যদস্কৎ ভবতি তশ্মিন্ নেব্রশতং (১০৩) অর্পয়েৎ। 
তদঙ্কৎ ১৫ পঞ্চদশেন হারয়েৎ। যদবশিষ্টং তত্রবস্থং 

মিশ্রয়েৎ। যদক্কৎ ভ বিষ্যতি তদঙ্কং দ্বাদশেন হ্ৃত্ব। যদবশিষ্টং 
তদেৰ জন্মমাসঃ কার্তিকাদি গঁণনীয়ঃ। তদনুত্তীয়াস্কং 

দিগ্ভিঃ (১০) পুরয়িত্বা যদভবিষ্যতি তদঙ্কুং নেত্র সমুদ্রেণ 

( ৭৩) পুরয়েহ॥ যদন্কৎ ভবিষ্যতি তদদ্কং দ্বাভ্যাৎ হারয়েৎ 

তত্র যদবশিষ্ৎ তল্মাদেব পক্ষজ্ঞানং ৷ চতুর্থাঙ্কৎ দ্বাদশেন 

(১২) পুরয়িত্বা যদস্কং ভবিষ্যতি তদঙ্কে (৫৮) অফ- 

পঞ্চাশ দর্পয়েৎ। তদযস্তবিষ্যতি তদস্কৎ পঞ্চদশেন ( ১৫ ). 



নষউকোঠী। 
হারয়েৎ। তা যদবাশষ্ং তদের তিথিঃ ॥ তদন্ পঞ্চাঙ্কং অষ্টা- 

দশেন পৃূরয়িত্বা তত্র দ্বাত্রিংশমর্পয়েৎ। তদ] যদস্কং ভবিষাতি 
তত্র ৪০৩ এতদকস্কমর্পয়েৎ । পুনস্তদক্কং সমুদ্রেণ হারয়েৎ। 

যদ্বশিষ্টং তদেব বারঃ। ষষ্ঠাঙ্কং সমুদ্রেণ পুরয়িত্ব। তত্র অষ্টা- 
বিংশতিং ২৮ অকস্কমর্পয়েৎ তদক্কং দ্বাদশেন হারয়েৎ যদ- 

বশিষ্টং তদেধ লগ্রম্ ॥ সপ্তমাস্কং বিংশতিং পুরয়িত্বা ২০ তত্রাঙ্কং 

৪০৩। অন্তাঙ্কং অর্পয়েৎ। তত্র সপ্তবিংশতিং ২৭ হারয়েৎ। তদ! 

বদবশিষ্টং তদেব গুরুঃ। তদন্থু অষ্টমাঙ্কং৮। একবিংশতিভিঃ 

২১ পুরযিত্বা তদাঙ্কং ৯৩ তদগ্কং অর্পয়েৎ। তদ। যদ্ভবিষাতি 
তত্রাঙ্কং পুনঃ ৭ সপ্তমমর্পয়েৎ। দ্বাদশেন হারয়েৎ। তা যদ- 

বশিষ্টং তদেব রাশিজ্ঞানম্ ॥ 

অথ শকজ্ঞানার্থমাহ। 

প্রশ্নলগ্নাদ্ দ্বাদশাংশে জীবং সংস্থাপয়েৎ ততঃ 

তাবদ্বয়োইনুমানেন শকং ব্রয়াদ্রবিং নয়েৎ ॥ 

প্রশ্নাক্ষরং পূরণীয়ং লগ্রাধিপস্ত সংখ্যয়]। 

যোড়শেন স্ৃতে যুক্তে বদেচ্ছাকং বয়ঃব্রমাৎ। 

যন্নাম পঞ্চগুণিতং কৃত্বা শ্বনাক্স। চ হবে ॥ 

তদা শকাবমায়াতি ॥ 

নামাক্ষরং পঞ্চগুণং বিধায় 

বর্ণান্কং মিশ্রং গুধাদিখওং | 

স্বনামসংখ্যাহৃত এব শেষে 

বয়োহুমনুমানেন শকাবকঃ স্যাৎ ॥ 

অত্র বর্ণনাম গৌরং ৬১৭১ রক্তগৌরং ৬৮২। শ্তামং ৬৩২। 
রক্তশ্তামং ৫৯৩। কৃষ্ণং ৫৭৫। অতিকুঞ্জং ৬৬০ ॥ 

প্রকারাস্তরে শকজ্ঞানং। 

স্বনামাক্ষরসংযুক্তং গ্রামনামাক্ষরস্তথ।। 

একীকুত্য চ দর্ধাণি ফলনামাঙ্গরং ক্ষিপেৎ। 

যত্র লগ্নে চ প্রশ্নঃ শ্তাৎ তৎসংখ্যকফলং বদেৎ॥ 

মেষলগ্নে ককারাদি বুঁষে মাদ্য উদ্ানৃতঃ। 

মিথুনে ককটে চৈব জকারাদ! উদ্দাহৃতাঃ ॥ 

সিংহে চ নাস্ত ইত্যুক্তঃ কন্ায়াং বাস্ত উচ্যতে । 
তুলায়াং পান্তনামানি বৃশ্চিকে গাস্ত ইষ্যতে । 

ূ 
৩৫ 

কার্খ,কে ধাস্তনামানি মকরে বাস্ত উচ্যতে ॥ 

কুম্তে চৈব তকারাদি মনে চ শান্ত ইব্যতে ॥ 

অথ রাশিজ্ঞানযৃ। 
প্রশ্নলগ্রং সমালোচ্য মেষাদি ক্রমতো যথা। 

দ্রেকাণভাগং জ্ঞাত! তু রাশ্থাদ্দীনাং যথ! ক্রমাৎ। 

তেনৈব নাদ্ধং সংযোজ্য তত্র রাশিং প্রকাশয়েৎ। 

মেষাদৌ ক্রমতে| দেয়! একদ্বিতরি ক্রমেণ তু। 
সিংহরাশোৌ সপ্ত দদ্যাৎ ধনুষি পঞ্চ চ ক্রমাৎ। 

রবিণা হয়তে তানি শেষে রাশিং প্রকল্পয়েং। 

মেধাদৌ গণয়েদ্ধীমান, কুরধ্যসিদ্ধাস্তসম্মতং ॥ 
প্রকারান্তরমূ। 

প্রশ্নলগ্রং গ্বিধ! কৃত্বা! ফলনামানি যোজয়েৎ। 

সপ্তভিগ্ডণিতে বাপি আদ্যভাগে যথা ক্রমাৎ ॥ 

শেষভাগে তু পট্টঞৰ গুণানাং কৃতসত্বরং | 
হৃতে দ্বাদশভিশ্চৈব শেষে রাশিং প্রজায়তে ॥ 

লগ্ান্কং যল্লব্ূং তানি ফলনানাক্ষরেণ মিশ্রয়েৎখ। 

অন্তর ফলজ্ঞানে বিশেষঃ ৷ 

অকারাদৌ চ মেষঃ স্তাৎ বৃষে উদ্াদ্য এবচ। 
দ্বন্দে চ কাদিনাম স্তাৎ ককটে চাদিরেব চ। 

সিংহে মাদি বিজানীয়াৎ কন্তায়াং গাদিসংজ্ঞকং | 

তুলায়াং তাদিনায়ৈব বৃশ্চিকে ভাদি যোজয়েৎ। 
চাপে নাদি প্রবক্তব্যং মকরে দাদি বিশ্তাসেৎ। 

কলসে ভাদি সংজ্ঞানি মীনে চ নাদিনামকং । 

এবং ক্রমেণ নামানি জানিয়াৎ স্বগৃহং কিল ॥ 

অন্যচ্চ | 

গ্রশ্বলগ্নং বিশেষেণ জ্ঞাত তু মুনিগুঙ্গব । 

তল্লগ্রং বেদগুণিতং স্বনামাক্ষরং যোজগেৎ। 

মেষাদি ব্রিতয়ে চৈব একমেবমুদাহ তং । 

কর্কটাদৌ ত্রিকে চৈৰ সপ্ত দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ | 

তুলাদিরাশিরামেষু দশমং পরিচিন্তর়েৎ। 
মকরাদিষু রাশিষু নবমং তত্র যোজয়েৎ। 

সপ্তবিংশতিভিহ্ব তব শেষে রাশিং বিছ্র্বধাঃ ॥ 

ইতি মন্কুম! মাণিকগঞ্জের স্বাধীন বৃতুনীনিবাসী শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের, সংকলিত 
ও প্রকাশিত ফলিতজ্যোতিষে নষ্টকো্ী সমাপ্ত । 



৩৬ দিনদশ] | 

খক্ষং চতুগুণং রুত্বা হিথিনারিসমন্ধিভম্ | সঙ্কেতং। আ ১চং২ ভোওঙ রা ৪ জী &শং৬ বু৭ 
নবতিশ্চ হাতানন্ধা! শেষে দিনদশা ভবেৎ ॥ কে৮শু৯॥ 
রখিশ্চগ্রঃ কুঙ্োরাছজখবোনন্দোবুধস্তথ। | ইতি কেরলীমংমতা দিনদশা। 
কেডগুস্ তন্চৈব ক্রমার্দিনদশা ভবেৎ। পা অপরঞ্চ | 
চন্্রশুদ্ধ্যা গুভফলং চক্জরাইশুদ্ধযাইসুভং ভবেৎ ॥ বক্ষ চতুর্ভিগণিতং তিথিবারসমন্ভিতম্। 
নিত্রারিযোগাচ্চন্ত্রন্ত ভ্েয়ং দিনদশ।স্থ চ। নবভিশ্চ হরেদ্ভাগং শেষে দিনদশ। ভবেৎ | শুভাশুভগুতষ্তাপি মিশ্র ছ্েয়ং দিনক্গগাৎ ॥ | ফলম্। 

চিহ্ন রখো শোকং স্থখং চন্দ্রে ভৌমে শন্্রাগ্রিজং ভয়ম্। 
রাহৌ বিশুবিনাশঃ স্তাৎ বস্ত্রপাভং গুরাবপি। 
ছুঃখং মন্দে বুধে পুণ্যং ক্লেশং কেতে ভূগে স্থথম্ ॥ 

অন্যচ্চ | 

তিথিবারঞ্চ নক্ষত্রং শ্বনক্ষত্রেণ সংযুতম্। 

অষ্টাভিশ্চ হরেদেনং শেষ! দিনদশ! ভবেৎ ॥ 

রব ছুঃখং মনস্তাপং শুদ্দার।দি কুভোজনম্ | 

বিরোধোবন্ধনং সঃ কলহো বদ্ধুভিঃ সহ॥ ১ ॥ 

মিষটানং স্থুখসংভোগত কিয়াদধ্যাদিভোজনম্। 

ক্রীবপ্লভুরিলাভশ্চ শ্ুখং শশিদশান্ চ॥ ২ 

মঙ্গলশ্ত দশায়ান্থ যাতপাতাপধিছ্ঃখভাক্ । নুর্য্যোবিত্তবিনাশনং প্রকুকতে ধঙ্থার্থবৃদ্ধিং শশী 

কাধ্যহানিঃ সুহৃদ্ভেদঃ কারী শুদান্টভোজনম্ ॥ ৩। ভৌনঃ শত্ত্রবিঘাতরোগকরণং সোমাস্মজঃ সম্পদং। 
রাহোদ্দিনদশাযান্ত সন্নিপাতাদিরুগ্ভবেছ। মন্দোমনমতিং গুরুষ্চ বিভবং বরাছুশ্চ সর্ধার্তিরং 
রক্তরপাতশ্চ দাহশ্চ শঙ্কঘা তশ্ বেদনা ॥ ৪ ॥ শুক্রঃ সব্ধম্ুখাগমং গ্রকুকুতে গর্গাদিভিরাধিতম্ ॥ 

বিদ্যার্থরাজমন্যাদা প্রীতিলাভোমহতম্থথম : ক্রমং রচমবুশবুরাগু! 

গুরোর্দিনদশায়ান্থ হথী ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৫ ইতি দিগম্থরমতা দশা । 

দিনাগ্তে ভোঁজনং ছুখেং রাজোপববন্ধনম্ | গ্রভাতলক্ষণমূ। 
শিরঃপীড়াদিরোগস্ঠ শনের্দিনদশান চ॥ ৬ ॥ তিখিবারং স্বনক্ষত্রমেবীরুত্য স্ুনিশ্চিতম্ । 

মুদামক্রাদিলাভট স্তাৎ স্বীলাতশ্চ মহান্থী। মুনিন1 ৭ সংহরেন্তস্ত শেষাস্ক্ে ফলবান্ ভবেহ। 

বগ্ধন।াতঃ হঙ্র্াভে। বুধস্ত দিনদশা শুভ] ॥ ৭ ॥ ফলম। 

কেভোদিনদশায়াস্ক মহাদুঃখী ধনক্ষতিঃ । একেনাপি ভবেনরক্সীপ্িতিয়ে সখভোজনম । 

পরারভোভী কলভে। বন্ধুনা 6 ব'জানিতঃ ॥ ৮ ॥ ভূহীয়ে প্লা্দসম্মানহ চট্ুর্গে ইষ্টভোক্গনম । 

পঞ্চমে চাপমানঞ্চ যে বিভ্তবিবদ্ধনং | বন্গাপক্কারভূষাট্যোবন্ুমঙ্গোনপূজিতঃ। 
শগ্তেন শুন্ততাং যাতি এতৎ প্রভাতলক্ষণং | বিদ্যাথপাত৫ শ্লীলাভে মিষ্টামািন্রভোজনম্ ॥ ৯ ॥ 

ইতি আ্ীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সংকলিতে ও প্রকাশিতে 

ফলিতজ্যোতিষে দিনদশ সমাণ্ডা । 



লাগিকপ্রশূ গণনা। 
টীকা, 

হোরাষট পঞ্চাশিকা, ষন্ঠীদাস দৈবন্ত্ত 
বল্লভা, প্রশ্মকৌম্দী, তাজিক প্রশ্ন, 
প্রশ্নদীপপ্রকাশিনী ইত্যাদি 

এ্রস্থ হইতে সংগৃহীত । 
লাম্মিকপ্রশ্ন গণনা করিতে হইলে প্রথমত প্রশ্নকাল 

নির্ণর করিয়া তাঁৎকালিক লগ্ন স্থির করিতে হইবে । পরে 
একটি রাশিচক্র অঙ্কিত করির। তৎকালে কোন্ গ্রহ 

কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহ অঙ্কিত করিয়া 

লগ্নের ভুক্ত ও ভোগ্য অংশ, গ্রহণের দৃ্টি এবং বলাবল 
ও ভাব প্রভৃতি গণন। করিয়া পশ্চা প্রশ্ন গণনা 

করিবে । * 
সময় নিরূপণ করিবার নিমিত্ত শহক,চ্ছায়! পদচ্ছায়া 

ঘটীবন্ক প্রতাতি নানাবিধ উপায় আছে। সে সকলের মধ্যে 
যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়৷ সময় নিরূপণ করিবে । 
শঙ্কা চ্ছায়] দ্বারা যেরূপে সময় নিরূপণ করিতে হয়, তাহ 
প্রদর্শিত হইতেছে । 

দীপন্ুর্যায়োঃ পরিমাণার্থং কাষ্ঠাদিনির্শিতঃ 

ক্রমেণ হুক্মাগ্র দ্বাদশাহ্বলপরিমিতঃ কীলকঠ। 
পপি পতি ০ "ও ০. + পপ শপ - 

* লাস্মিক প্রশ্ন গণন। শিক্ষা করিত্তে হইলে প্রথমতঃ গ্রহ 
রাশি ও নক্ষত্রগণের সংজ্ঞা এবং গ্রহগণের দৃষ্টি স্থান ও বলাবল 

ইত্যাদি গণনা! অভ্যাস আবশ্যক । এ সকল বিবরণ এই ফলিত 
জ্যোতিষের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যার ৩৬ পৃষ্ঠ। হঈতে দ্বিতীয় 
সংখ্যার ৯৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে, 

দীপ এবং সুর্যের ছায়া পরিমাণের নিমিত্ত কান্ঠাদি 

দ্বারা নির্রিত ক্রমশ সুন্বমাগ্র ছ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত 

কীলকের ( কাটীর ) নাম শঙ্কা, | 
অর্কান্থুল তু সুচাগ্রা কাঠী দ্বাস্ুলমূলিকা। 
শন্কুসংভ্ঞ। ভবেচচৈব তচ্ছায়াং পরিকল্পয়েৎ ॥ 

মধ্যাহ্ন হীনৈরাদিত্যযুক্তেশ্ছায়াঙ্গুলৈহৃরেৎ ॥ 

ষট পুরিতদিবাদওং লব্ধং দণ্ডাদিকং তবেৎ। 
পূর্ববাহৃচ্ছায়য়াতীতং পরাহুচ্ছায়ফ়ৈষ্যকম্ ॥ 

শুন্যৈকরামবাণেভদিশোরুদ্রাঃ ০1১1৩।৫1৮১০।১১ক্রামোহ- 
ক্রমৈঃ | 

আষাঢাদিষু মাসেষু চ্ছায়া মাধ্যাহ্নিকী মত] ॥ 
অয়নাংশঙ্গমাসান্তে ব্যৎক্রমেণাদিতে] বুধৈঃ | 

সংখ্যোক্তান্তদিনে ভাগহারৈবুদ্ধীতরে তথা ॥ 

দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত কাটীর মুলদেশ ঢুই অঙ্গুলি 
স্থল করিয়। অগ্রভাগ ক্রমশ সুটীর ন্যায় সুক্ষম করিতে 

হইবে । ইহার নাম শঙ্কু | ইহার ছায় দ্বারা সময় নিরূপণ 
করিতে হুইবে। এই শঙ্কর ছায়৷ যত অঙ্কুলি পরিমিত 
হইবে, তাহা হইতে সেই দিবসের মাধ্যাক্কিক শঙ্ক,চ্ছায়া 
বিয়োগ করিয়া! ভাতে দ্বাদশ যোগ করিয়া এ অক্ক 

হারকাঙ্ক স্বরূপ স্থাপন করিবে । পরে দিবাদণ্ডকে ৬ ছয় 

দ্বারা গুণ করিয়া উক্ত হারকাঙ্ক দ্বারা বিভক্ত করিলে দাহা 
লব্ধ হইবে, তাহাই দণ্ডপলাদি। যদি পুর্ব্বান্লে সময় নিরূ- 
পণ করিতে হয়, তাহা হইলে এ লব্ধ দণ্ডাদি হুর্য্যোদয়- 
কাল হইতে অতীত হুইয়াছে, অর্থাৎ তখন তত দণ্ড 
তত পল বেল! হুইয়াছে, বিবেচনা 'করিবে। যদি অপ- 
রাক্কে সময় নিরপণ করিতে হয়, তাহা হইলে এ 

অতএব তাহা অগ্রে অভ্যাস করিয়া পরে লগ্ন নির্ণয় পূর্বক | লব্ধ দণ্ডাদি দিবসের অবশিষ্ট আছে অর্থাৎ তখন তত 
প্রশ্ন গণনা করিবেন। বেলা আছে, বিবেচনা করিবে । 

৯১ 



২ লাগ্িকপ্র্ম গণনা । 

আধাঁড মাঁসে মাধ্যাক্কিক চায় ৬, শ্রাবণ মাসের 

মধ্যাহ্ন চ্ছায়া ১, ভাদ্র মাসের মধ্যাহুচ্ছায়। ৩, আরশ্বন 

মাসের ৫, কার্তিক মাসের ৮, অগ্রহায়ণ মাসের ৬০, 

পেধ মাসের ১১, মাঘ মাসের ১০, ফাল গুণ মাঁসের ৮, 
চৈত্র মাসের ৫, বৈশাখ মাসের ৩, জ্যৈষ্ঠ মাসের ১, 
মাধ্যান্ছিক শঙ্কা,চ্ছায়। হইবে । 

এই সমস্ত মধ্যাহ্ন চ্ছাঁয়। উক্ত হইল । ইহা! অয়নাংশ- 

জনিত মাসের শেষ দিবসে অর্থাৎ শেষ সংক্রান্তি দিবসে 

ধরিতে ক₹ইবে। ধৈ দিবন এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে 

সুর্য গমন করেন, সেই দিনকেই সংক্রান্তি বল] যার। 

এক্ষণে প্রতি মাসের দশম দিবসে অয়ন সংক্রান্তি হই- 

তেছে, পুর্বে যে সমুদায় সংক্রান্তি দিবসীয় মাধ্যাহ্ছিক 

ছায়া নিনূপিত হইয়াছে, তাহা এই সংক্রাস্তিতে অর্থাৎ 
এক্ষণকার প্রত্যেক মাসের দশম দিবসেই ঘটিবে। অধুনাতন 
প্রচলিত পঞ্জিকার যে দিবস সংক্রান্তি বাবহৃত হইতেছে, 

সে দিবস সংক্রান্তি ধরিলে গণনায় ব্যতিক্রম হইবে, 

কারণ সে দিবস বস্তরগত্য। সুর্যের অন্য রাশিতত সংক্রমণ 

হর ন1। এক্ষণকার প্রতি মাসের দশম দিবসেই সংক্রমণ 

হইতেছে। 

এই সংক্রান্তি দিবস ব্যতীত অন্য দিবসে সময় নিরূপণ 

করিতে হইলে, মাসের পূর্বসংক্রান্তি ও পরসংক্রান্তি দিবসীয় 

মাঁধ্যান্কিক চ্ছাঁর়া! অবলম্বন করিয়! অনুপাত দ্বারা মধ্যবর্তী 
দিনগণের মধ্যাহ্ন ন্ছাঁয়। নিঙ্পণ করিবে, অথবা পূর্সাসং- 

ক্রান্তি ও পরসংক্রান্ত্ির মধ্যাহ্ন স্ছায়ার পরম্পর বিয়োগ 

করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাঁহাকে সেই মাসের 
দিনসংখ্য। দ্বারা অর্থা ২ সংক্রান্তিদ্বয়ের মধ)বন্তী দিবস- 

সংস্ত্যা বারা বিভাগ করিয়া] যাহ] লব্ধ হইবে? তাহা যথাযথ 

প্রাত্যহিক বদ্ধি বা হাস ধরিয়া যে দিবসে সময় নিরূপণ 
করিতে হইবে, পুর্ববসংক্রীস্তি হইতে গণনা করিয়! সেই 

দিবসের সংখ্যা যত হয়, তাস্থাকে গুণ করিলেই তর্দিবসীয় 

মাধ্যাঙ্কিক ছায়ার বৃদ্ধি বা হাঁস জানিবে। উবার সহিত 
পুর্ববসংক্রান্তির ছায়া যথাযথ যোগ বা বিয়োগ করিলে 

তদ্দিবীয় মধ্যাঙ্ৃচ্ছায়। পরিমাণ আনিবে। 

যথা__- 

১৫ই ভাত্র মধ্যাঙ্ে দ্বাদশ অঙ্গুলি শ্ক,র ছায়া কত হইবে? 
১০ই ভাদ্র ডাদ্রমাসের শেষ সংক্রান্তি । এ দিবসের 

মধ্যাহ্ৃস্ছীয়া ৩ অস্কুলি। ১৭ই আশ্বিন আর্বিন মাসের অন্ত্য 

সংক্রাস্তি। এ দিবসের মধান্থ চ্ছায়! ৫ অঙ্গুলি । উভয়ের 

অন্তর ২। ইহ্থাকে দিন সংখ্যা ৩০ দ্বারা বিভাগ করিলে 

অঙ্কুলি বা ৪ ব্যঙ্থুল। ইহা প্রাত্যহিক ব্দ্ধি। ইহাকে মাসের 
অতীত দিন ৫ দ্বারা গুণ করিলে ২০ ব্য্কুল, স্থুতরাৎ ১৫ই 
ভাত্ মধ্যাহ্ন চ্ছায়া ৩২০ তিন অঙ্ুল কুড়ি ব্যঙ্কুল হইবে। 

এতন্ডিম্ব ঘটিকাধন্ত্ব বারা পাদস্ছায়! ভ্বারা অথবা এই 
ফলিতজ্যোতিষের প্রথম খণ্ডে প্রচারিত স্বরোদয়োক্ত 

শ্বাস প্রর্থাস দ্বারাও লগ্ নিন্নপণ হইতে পারে । 

সপ “পপ সস্পস্প পন 

পঞ্চপক্ষী, কেরলী, প্রগ্নতপ্প প্রভৃতি গ্রন্থে জীব- 
ভেদ বা ধাতুমুল প্রভৃতি ভেদে প্রশ্ন গণনা প্রকাশিত 

হুইয়াছে। এক্ষণে লঞ্জানুসারে যেরূপে জীব, ধাতু, মূল 
নিরূপণ করিয়। প্রশ্ন গণনা! করিতে হয়ঃ তাছা নিঙ্গে 

প্রদর্শিত হইতেছে । 

স্বাংশং বিলগ্নে যদি ব। ত্রিকোণে 
স্বাংশে স্থিতঃ পশ্যাতি ধাতুচিন্তাম্। 

পরাংশকন্থশ্চ করোতি জীবং 
মূলং পরাংশোপগতঃ পরাংশম্ ॥ 

টাক! । হৃতনষ্টমুষ্টিগতচিন্তানাং ধাতুমূলজীবানাং পরিজ্ঞানার্থ- 
মাহ, শ্বাংশমিতি। লগ্নে যোইংশস্ততক্রমাদ্গণ্যঃ | যদ্দি কশ্চিৎ 

গ্রহঃ আত্মীয়নবাংশে তৎকালস্থিতঃ বিলগ্রে প্রপ্নলগ্গে তৎ- 

কালোদিতং স্বাংশং তশ্ত গ্রহশ্য আত্মীয়নবাংশং তাবৎ পশ্থাতি, 

তদা প্রষ্াতুচিত্তনং বদেখ। জুবর্ণরলতাদিৃত্তিকাস্তং ধাতু- 
দ্রব্যম। এতহুক্তং ভবতি; স্বাংশস্থো গ্রহঃ স্বাংশযুক্তং লগ্ং 

পশ্ঠতি, তদ| ধাতুচিস্তনং বদেৎ। তথ! বিলগ্লগতং শ্বাংশং ন 
পশ্নাতি।ত্রিকোণে নবপঞ্চমস্থানে স্থিতং তমেবাংশং পশ্থাতি, নবম- 

স্থানং পঞ্চমস্থানং শ্বাংশকসহিতং পশ্ঠতীত্যর্থঃ।যতো। লগ্রপঞ্চম- 

নবমানামেকাংশতুল্যকালং বদতি। এতহ্ক্তং ভবতি, স্বনবাংশস্থে! 

গ্রহঃ লগ্ননবমপঞ্চমানামন্ততমং স্বাংশযুক্তং পশ্বতি, তদা ধাতু- 



লাগিকপ্রশ্ন গণনা! | ৩ 

চিস্তাং বন্ছেং। তত্রাপি ধাম্যাধ্যাম্যপ্রবিভাগে! গ্রহাংশকবশা- 
সৌম্যগ্রহাংশক- স্বাচাঃ। পাপস্ঠাংশকমবস্থিতশ্চ ধাম্যঃ) 

হ্থিতশ্চাধাম্য ইতি । পরাংশকন্থশ্চ বদেচ্চ জীবম্ ইতি । যঃ 
কশ্চিৎ গ্রহঃ পরাংশকস্থঃ অন্তগ্রহনবাংশকস্থঃ অন্থগ্রহনবম- 

ভাগাবস্থিতঃ বিলগ্নগতং স্বাংশং পশ্ততি, ত্রিকৌণয়োরন্যতম- 
গতং তা জীবং বদেৎখ। পুরুষাদিসরীস্থপাস্তে জীবঃ । 

অভ্রাপি গ্রহসংযুতনবাংশকবশাৎ দ্বিপদচতুষ্পদসরীশ্থপবিভাগে! 
যথা মিথুনতুল!ঘটকম্ঠাধন্নঃপৃর্ববার্ধি দ্বিপদঃ | দেবা নরাঃ 

পক্ষিণম্চ দ্বিপদ] জ্ঞেয়াঃ | মেষবৃষসিংহধনুঃপরার্দাঃ চতুষ্পদাঃ। 
বৃশ্চিককর্কটমকরমীনাঃ সরীস্যপাঃ ৷ তত্র মীনোইপদঃ । অস্ত 

বহ্ছপদাঃ। মূলং পরাশোপগত ইতি । যঃ কশ্চিৎ গ্রহঃ 

পরাংশোপগতো অন্যগ্রহনবাংশস্থিতঃ লগ্রগতঃ পরনবাংশস্থিতং 

লগ্মং পশ্ঠতি, ত্রিকোণয়োরন্যতমং বা! গভং পশ্ঠতি, তদা মূলং 
বদেৎ। এতচ্চ প্রায়ঃ সম্ভবতি । অব্রাপি শুভগ্রহবলদর্শনাৎ 

জ্ঞেয়ং বুক্ষাদদিতৃণান্তং মুলম্। তত্রাপি গ্রহমুক্তনবাংশকবশ।ৎ 

জলজং ব! জ্ঞেয়ম্ । কর্কটমীনমকরা জলজাঃ, অন্তে স্থলজাঃ । যথ। 

অন্মদীয়সিদ্ধিপ্রশ্নগ্রন্থে চোক্তং, 

গ্বাংশং নিরীক্ষতে তদ! ধাডভুচিন্তাং বদেৎ। পরাংশস্তিতো জীবং 
পরভাগসংনিবিষ্টঃ পরাংশান্লগ্রমায়াতং পশ্ঠতি, মূলং বদেৎ। এবং 

নবপঞ্চকে জেয়ম্॥ 

ইতি তট্রোৎ্পলটাক] । 

টাকা__স্বকীয়াংশে যদ? প্রশ্নাৎ স্থীয়তে দৃষ্ঠতেহপি বা!। 
তদ ধাতুন সন্দেহঃ প্রথমে নবপঞ্চমে ॥ 

স্বীয়লগ্নে যদ] প্রশ্ন! লগ্ননাথঃ পরাংশগঃ । 
তদা জীবো ন সন্দেহঃ প্রথমে নবপঞ্চমে ॥ 

পরলগ্নে যদ। প্রশ্নঃ পরনাথঃ পরাংশগঃ | 

তদ] মূলং ন সন্দেহঃ প্রথমে নবপঞ্চমে ॥ 

ইতি যঠীদাসঃ 1 

টাকা বস্ততত্বব স্বাংশযুক্তবিলগ্রং ত্রিকোণং বাবদি 

স্বনবাংশস্থিতে। গ্রহঃ পশ্রেৎ, তদ] ধাতুচিস্তাং বদেৎ ॥ 

পরনবাংশস্গ্রহো যদি পরনবাংশযুক্তং লগ্মং ত্রিকোণং ব 

পশ্রোন্তদা জীবচিস্তাং বদেৎ ॥ 

পরনবাংশস্কগ্রহে। যদি পরনবাংশযুস্তং লগ্নং ত্রিকোণং ঝ 
পশ্ঠেং, তদা মূলচিস্তাং বদেদিতি ॥ 

ইতি প্রন্নদীপপ্রকাশিনী। 

শে স্থিতো। বিলগ্নে যদ গ্রাহঃ 

যদি কোন গ্রহ স্বীয় নবাংশে থাকিয়া প্রশ্থলগ্জের 
অন্তর্গত অথবা ত্রিকৌণের অন্তর্গত আপন নবাংশে দৃষ্টি 
রাখেনঃ ভাঙা হুইলে প্রশ্নকর্তীর ধাতুচিস্তা নিরূপণ 
করিবে। পরন্ত যদি কোন গ্রহ পরকীয় নবাংশে অবস্থান 
করিয়া উক্ত প্রকারে লগ্ের বা ব্রিকোঁণের স্বীয় নবাংশে 

দৃষ্টি করেন, তাহা! হইলে জীবচিস্তা কহিবে। যদি কোন 
এহ পরকীয় নবাংশে অবস্থিতি করিয়া লঞ্টের বা বত্রিকো- 
ণের পরকীয় নবাংশে দৃ্টি রাখেন, তাহা হইলে মুলচিন্তা 
নিরূপণ করিবে । 

ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, লগ্নের যে নবাংশ উদয় 
কালে প্রশ্ন হইবে, সেই নবাংশের অধিপতি গ্রহকে ই 

অবলম্বন করিয়া উক্ত থাত্ুজীবমুলাদি নিন্নপণ করিবে । 
যথা মেষ লগ্মের নবম নবাংশের অধিপতি রহম্পতি। 

এ নবম নবাংশে প্রশ্ন হইলে ব্হম্পতির স্থিতি এবং 
দৃ্টি বিবেচনা করিয়া ধাতু প্রভৃতি নির্ণর করিবে । 
এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৬৯ পৃষ্ঠার এবং এ স্থলে 
মোছিনীমোহন চক্রে দৃষ্টি করিলেই নবাংশ হ্থাদয়ঙ্গম 
হুইবে। 

সুবর্ণ প্রভৃতি মৃত্তিকা পর্য্যন্ত স্থাবর বস্তু সমুদার ধাতব 
শব্দে অভিহিত হুইয়। থাকে । 

মনুষ্য অবর্ধ অরীম্থপ পর্য্যন্ত সমস্ত জঙ্গম পদার্থের 

নাম জীব। 

যারা মূল দ্বারা পৃথিবীর রসাকর্ষণ করিয়া বদ্ধি- 
প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ বক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ প্রভৃতি মুল 
শব্দে কথিত হুইয়া থাকে । 

সস সমস 

ধাতুং মূলং জীবমিত্যোজরাশো৷ 
ুগ্ে বিদ্যাদেতদেবং প্রতীপম্। 
লগ্নে যোহংশস্তৎক্রমাদ্গণ্য এবং 

সঙ্জেপোহয়ং বিস্তরাত্তৎপ্রভেদঃ ॥ 

ইতি হোরাষট পঞ্চাশিক,। 



৪ লাগ্রিকপ্রশ্ন গণনা । 

 ধদি ওজ রাশি অর্থাৎ মেষ মিথুন সিংহ তুলা 
ধসু ও কুস্তঃ এই কয় লগ্নের প্রথম চতুর্থ ও সপ্তম নবাংশে 
প্রশ্ন হয়, তাহ! হইলে ধাতু চিন্তা স্থির করিবে, এবই এ 

দকল লগ্জের দ্বিতীয় পঞ্চম ও অফ্টম নবাংশে প্রশ্ন হইলে 

মুলচিন্তা কছিবে। উক্ত সমুদয় লগ্মের তৃতীয় ষষ্ঠ ও নবম 

নবাংশে প্রশ্ন হইলে জীবচিন্তা নির্দেশ করিবে । 

যদি যুগ্ন অর্থাৎ বধ কর্কট কন্যা ব্বশ্চিক মকর মীন, এই 
ছর লগ্ট্ের মধ্যে কোন লগ্মে প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে উহার 
বিপরীত গণনা করিবে অর্থাৎ প্রথম চতুর্থ ও অগ্তম 

নবাংশে প্রশ্ন হইলে জীবচিন্ত1, ছিতীয় পঞ্চম ও অষ্টম 
নবাংশে প্রশ্ন হইলে মুলচিন্তা এবং তৃতীয় ষষ্ঠ ও নবম 
নবাংশে প্রশ্ন হইলে ধাতুচিস্তা স্থির করিবে। 

হতমুষ্টিচিস্তিতধাত্বাদিজ্ঞানম্ | 

মেযাঁলি সিংহ লগ্নে চ ভৌমার্কিভ্যাং যুতেক্ষিতে ॥ 

ধাতুং হ্ৃতং মুষ্টিগং ব! চিস্তিতং বা বদেত্তদ| | 

স্লীযুগ্রমকরে কুস্তে সৌম্যার্কিভ্যাং যুতেক্ষিতে ॥ 
মূলং তং মুষ্টিগং বা বক্তব্যং চিন্তিতং তদ] ॥ ২ ॥ 
গোকুলীর তুলাচাপ মীনে লগ্রত্বমাগতে 

চক্্রীবসিতৈযুক্তে মুষ্ট্যাদৌ ভীব উচাতে ॥ 
| ইতি প্রশ্নদীপপ্রকাশিনী | 

মেষ রশ্চিক অথবা সিংহ লগ্গে যদি মঙ্গল ও শনি 

থাঁকেন, অথবা এ লগ্মে ষদি মঙ্গল ও শনির দৃষ্টি থাঁকে, 

এবং সেই লগ্গে যদি প্রশ্ন হয়, তাহা! হইলে নষ দ্রব্য 

মু্িস্থিত দ্রব্য ও চিন্তিত দ্রব্য ধাতু বলিয়। নির্দেশ 
করিবে । 

+ যদি কন্য। মিথুন মকর অথবা কুন্ত লগ্নে প্রশ্ন হয় এবং 

এ লগে যদি বুধ ও শনি থাকেন, কিন্বা৷ উহ্থীতে তীহাদি- 
গের ৃ্টি থাকে, তাহ! হইলে নষ্ট মুক্টিস্থিত ও চিস্তিত 

বস্তু মুল বলিয়। নির্দেশ করিবে । 

রষ কর্কট তুলা ধনু ও মীন লগ্মে প্রশ্ন হইলে যদি এ 
লগ্মে চত্দ্র ব্হস্পতি ও শুক্র অবস্থিতি করেন অথব] ই'হারা 
দৃ্টি রাখেন, তাহা হইলে মুদ্ঠিগত নউ ও চিন্তিত বন্ত 
জীব বলিয়। নির্দেশ করিবে। 

মেষে দ্বিপদচিস্তা চ বৃষে চিস্তাচতুষ্পদম্ ॥ 

মিথুনে যুগ্মচিস্তা চ কর্কটে ধাতুচিস্তনম্। | 
সিংহে মূলং বিজানীয়াৎ কন্তায়াং যুবতীং বদেৎ ॥ 

তুলায়াং ধাতুরজতং বৃশ্চিকে মূলভূমিজম্। 
ধন্ুষি জীবমূলঞ্চ মকরে কলহোইপি বা ॥ 

কুম্তলগ্নে গর্ভচিস্তা মীনে চ জীবধাতবঃ। _ 

ইতি ষঠীদাসঃ। 
যদি মেষ লগ্গ্ে প্রশ্ন হয়, তাহ! হইলে দ্বিপদ চিন্তা, রষ 

লগ্নে প্রশ্ন হইলে চতুষ্পদ চিন্ত, মিথুন লগ্মে প্রশ্ন হইলে 

যুগ্ম চিন্তা, কর্কট লগ্মে প্রশ্ন হইলে ধাতু চিন্তা, সিংহ লগে 
প্রশ্ন হইলে মুলচিন্তাঃ কন্যালগ্নে প্রশ্ন হইলে যুবতী চিন্তা, 

তুল৷ লগে প্রশ্ন হইলে ধাতু ও রজত চিন্ত!ঃ রশ্চিক লগ্মে 

প্রশ্ন হইলে ভূমিজীত মুল চিন্তাঃ ধনু লগ্নে প্রশ্ন হইলে 
জীব মুল চিন্তা, মকর লগ্ে প্রশ্ন হইলে কলহচিস্তা, কুসন্ত 

লগ্মে প্রশ্ন হইলে গর্ভচিস্তা এবং মীন লগ্মে প্রশ্ন হইলে 

জীবধাতুচিন্তা নিরূপণ করিবে । যে লগ্মে প্রশ্র হইবে, এ 

লগ্ুকে দ্বাদশ অংশ করিয়। প্রত্যেক অংশকে এক এক 

লগ্ন করিবে । যে রাশিকে দ্বাদশ ভাগ কর] হইবে, সেই 
রাশিকেই প্রথম অংশে “প্রথম লগ্ন ধরিয়৷ ক্রমিক দ্বাদশ 

অংশে দ্বাদশ লগ্ন ধরিবে। 

লগ্রকেন্দ্রে গুরৌ শুক্রে জ্খতব্যা জীবপ্রচ্ছকঃ । 
রবিমঙ্গলয়োধাতুমূলচন্দ্রো বুধঃ শনিঃ ॥ 

যদি প্রশ্নলগ্নে অথব। কেন্দ্র স্থীনে গুক অথবা শুক্র. 

থাকেন, তাহ! হইলে জীববিষয়ক প্রশ্ন, এবং যদি এ প্রশ্ন 
লগ্গে অধবা কেন্দ্রে রবি অথবা মঙ্গল থাকেন, তাহ! 

হইলে, ধাতুবিষয়ক প্রশ্ন যদি এ স্থানে বুধ চত্দ্র অথবা 

শনি থাকেন, তাহা হইলে মুলবিষয়ক প্রশ্ন, স্থির 
করিবে । 

চরে তু গমনং প্রশ্নে একচিস্তা বিধীয়তে ॥ 
স্থিরে চিন্তা দ্বিতীয়ঞ্চ লাভচিস্তা শুভাশুভম্ ॥ 

্্যাত্মকে তৃতীয়ং প্রশ্্ং স্থিরং চ গমনাদি চ। 

পুর্ববার্ছে স্থিরবৎ কার্ধ্যং পরার্ধে চরবৎ স্বৃতম্ ॥ | 

যঠীদাসঃ | 
যদি চর লগ্নে অর্থাৎ মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর লগ্নে 
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প্রশ্ন হয় স্কাহ! হইলে একমাত্র গমনচিন্তা স্থির করিবে । 

স্থিরলগ্মে অর্থাৎ বষ্ সিংহ, বশ্চিক ও কুন্তলগ্নে প্রশ্ন 

হইলে লাভচিন্ত1 ও শুভাশভচিস্ত! উভয়ই নিরূপণ করিবে। 

্ব্যাত্মকলশ্মে অর্থাৎ মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীনলগ্পে যদি 

প্রশ্ন হয়,তাহা। হইলে পুর্বার্থে শ্থিরলগ্নের ন্যায় এবং 

উত্তরার্ধে চরলগ্খ্নের ন্যায় উত্তর করিবে। 

হ্বত নষ্ট ধৃতমৃষ্টি বা মনোমুষ্ট প্রশ্নে 
ধাত্বাদির নিরূপণ । 

ধাঁতোর্বিনিশ্চয়ে জ্ঞাতে তস্য লাভং বদেত্তত। 

ধাম্যাধাম্যেঁ তথা জ্ঞেয়েঠ শুভাশুভবিচারতঃ ॥ ১॥ 

পাপয়ুক্তীংশকে ধাম্যৎ পাঁপাঁংশে বা বদেৎ সদ । 

অধাম্যৎ বৈপরীত্য তু ধাম্যাধাম্যেট দ্বিযৌগতঃ ॥ ২॥ 
ধাম্যান্ত ভ্রিপুলেৃহাদ্যা। অধাম্যাঃ কাঞ্চনাদয়ঃ ॥ 

(প্রশ্নকৌমুদী )। 

গুভাগুভ গ্রহ বিচার করিয়া ধাম্যাধাম্য ধাতু নির্ণয় 

করিবেন । যদি প্রশ্ন লগ্নের নবাংশ পাঁপগ্রহ্যুক্ত অথবা পাপ- 

গ্রহের অংশ হয়, তাহা হইলে ধান্য অর্থাৎ শীষক লৌহাদি 

এবং ধর নবাংশ শুভগ্রহবুক্ত অথবা! শুভগ্রহের অংশ গত হইলে 

অধাম্য অর্থাৎ স্বর্ণাদি ধাতু হইবে। যদি পাপগ্রহের অংশে 

গুভ গ্রহের স্থিতি হয়, অথব। শুভ গ্রহের অংশে পাপ গ্রহের 

স্থিতি হয়, কিন্বা! অন্য কোন রূপে শুভাশুভ যোগ হয়, তাহ 

হইলে ধাম্য ও অধাম্য মিশিত দ্রব্য বিবেচনা করিবে । ইহার 

মধ্যে যদি পাপগ্রহের অংশে পাপগ্রহ ও শুভগ্রহ থাকেন, তাহ! 

হইলে ধাম্য ধাতুর অংশ অধিক স্থির করিবে । এবং যদি শুভ 

গ্রহের অংশে শুভ গ্রহ ও পাপ গ্রহ উভয়ে থাকেন তাহা হইলে 

অধাম্য ধাতুর ভাগ অধিক বিবেচন! করিবে । 

শশিভার্গবয়োস্তারৎ মৌক্তিকঞ্চাৎশকে রবেঃ 

ুর্ধ্যজন্য বদেল্লোহৎ তথ। স্বর্ণৎ বুধস্য চ। 

ভূমিপুত্রে তথ। তাত্রৎ ধাতুনামেব নিশ্চয়ঃ | 

গুরোরত্রয়ুতং হ্মরাছোরস্থি জ্ুনিশ্চিতম. 

| 
প্রশ্নমঞ্জনী। 

লগ্ঈের যে অংশে প্রশ্ন হইবে, তাহাতে শুক্র বা চন্দ্র থাকিলে 

রৌপ্য, বুধ ব বৃহস্পতি থাকিলে দ্বর্ণ রবি থাকিলে মুক্তা, 

মঙ্গল থাকিলে তাত্র, শনি অথবা! রাহু থাকিলে লৌহ্,* এই 

রূপ গ্রহ বিচার করিয়। ধাতুর নিরূপণ করিবে । 

ছেম তারং তথা তাং রঙ্গং পিত্তললেখহকে। 

নাগং কাংস্যৎ তথাপ্যস্থি নবাঁংশানুক্রমাদ্বদেৎ ॥ 
তার্জিকপ্রশ্ন | 

লগ্নের প্রথম নবাংশে প্রশ্ন হইলে স্বর্ণ ঃ দ্বিতীয় নবাংশে 
প্রশ্ন হইলে রৌপ্য, তৃতীয় নবাংশে প্রশ্ন হইলে তাম, চতুর্থ 

নবাংশে প্রশ্ন হইলে রঙ্গ, পঞ্চম নবাংশে প্রশ্ন হইলে পিস্তল, ষষ্ঠ 

নবাংশে প্রশ্ন হইলে লৌহ, সপ্রম নবাংশে প্রশ্ন হইলে শীষা, 
অষ্টম নবাংশে প্রশ্ন হইলে কাংস্য, নবম নবাংশে প্রশ্ন হইলে 

অস্থি, (দত্ত!) নির্ণয় করিবে। 

ধাত্বাদির আরুতি। 

ংশে মীনাজকুম্তানাং বদেদৃদ্রেব্য বর্তুলম.। 

সিংহালিঘন্দ্রকক্কীনাৎ দীর্ঘমন্যস্য মধ্যমম্॥ 
প্রশ্নকৌমুদী । 

যদি মীন, মেষ ও কুস্তের নবাংশে প্রশ্ন হয়, তাহ হইলে 
জিজ্ঞাসিত বস্ত গোলাকার হইবে । সিংহ, বৃশ্চিক, মিথুন ও 
কর্কটের নবাংশে প্রশ্ন হইলে সেই বস্ত দীর্ঘ, এতভিন্ন রাশি 
অর্থাৎ বৃষ, কন্যা, তুলা, ধনু 'ও মকরের নবাংশে প্রশ্ন হইলে 

ুদ্িদ্রবচ অথবা হৃতনষ্টবস্ত গোলাকার কিন্বা! দীর্থাকার হইবে 

না, উভয়ের মধ্যবর্তী হইবে । এই সমস্ত বিচার করিবার 
সময় সেই গ্রহের বলাবল দেখিতে হইবে । 

ুরয্যদৃষ্টে সরক্কৎ স্যাজ্জীবশু ক্রেহক্ষরা স্বিতম,। 
কোণযুক্তং কুজে জ্ঞেরং জীর্ণৎ দীর্ঘ হুর্য্যজে ॥ 

যঠীদাস। 

প্রশ্ন লগ্নে হুর্ষ্যের দৃষ্টি থাকিলে এঁ বস্ত সচ্ছিদ্র হইবে । বৃহ- 

স্পতি ও শুক্রের দৃষ্টি থাকিলে অক্ষর সংযুক্ত বলিবে। মঙ্গলের 

দৃষ্টি থাকিলে এ বস্ত কোণধুক্ত হইবে এবং শনির দৃষ্টি থাকিলে 

সেই বস্তু জীর্ণ এবং দীর্ঘাকার হইবে। 
মনোগাতং কিয়দৃদ্রব্যং মু$িগং বা বদেদ্যদি। 

ভুক্তাংশকপ্রমাণেন দ্রেব্যসংখ্যা বিনির্ণয়েৎ ॥ 
দৈবজ্ঞবল্লভ] | 

মনোমুষ্টি অথবা মুষ্টিপ্রশ্নের সংখ্যা প্রশ্বলগ্নের তুক্তাংশ দ্বার! 

নির্ণয় করিবে। 
অথ মূল নিরূপণমু। 

ভৃগুসোষে| পুর্পফলে কাণ্ঠমূলে শনিম্তথা ॥ 
কুজভাক্ষরজীবাশ্চ তৎপর্রে শশিনন্দনঃ॥ প্রশ্নকোমুদী । 

২৯ 



৬ লাগ্রিক প্রশ্নগণন! | 

সন্তঃসারান জনয়তি রবিছুর্ভগ'নৃ সুর্য/সুমুঃ 

ক্ীরোপেভাংস্ত্রহছিনকিরণঃ কণ্টকাখ্যাংশ্চ ভোঁমঃ । 

বাগীশজ্ছৌ সফলবিফলান্ রক্ষপুষ্পাংশ্চ শুক্র? 
ননিধধীনিন্ুঃ কটুকবিটপ'ন্ ভুমি পুক্রশ্চ ভুত 

প্রশ্নদীপিকা ৷ 

প্রশ্নে মূলচিন্তা স্থির হইলে তাহার প্রকার ভেদ জাণিবার 

উপায় দর্শিত হইতেছে । 

যে নবাংশে প্রশ্ন হইবে সেই নবাংশের অধিপতি ঘদি 

শুক্র হন, তাহ! হইলে পুষ্পপ্থির হইবে । চন্দের নবাংশে প্রথ 

হইলে ফল; শনির নবাংশে প্রশ্ন হইলে মূল এবং কাঠ; রবি, 

মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতির নবাংশে প্রশ্ন হইলে পত্র স্থির ইহবে। 

এবং ধর্প নবাংশাধিপতি সূর্যা হইলে সারালবুক্ষ, চর হইলে 

ীরযুক্তরৃক্ষ এবং ত্সিদ্ববৃক্ষ, মঙ্গল হইলে কণ্টকথু ক্র বাঁ কষায় বৃক্ষ, 

বুধ হইলে অফল বৃক্ষ অর্থাৎ যে গাছে ফল হয় না। বৃহস্পতি 

হইলে ফলবান্ বৃক্ষ শুক্র হইলে পুষ্পবৃক্ষ, শনি হইলে কুগাছ। 

ইত্যাদি নবাংশের অধিপতি গ্রহ দ্বার! স্থির হইবে। 

শুক্রে চন্দ্রে বুধে বাপি শস্যপুষ্পলতীদিকম,। 

নিঃসাররক্ষসম্ভুতং বদেদজ্যোতিবি'শীরদ, ॥ 

কুজার্কেধ কটুকো জীবে মধুরস্ত রসো বুধ 
ক্ষারাস্সো চন্দ্র ভগুজো তথা সর্পার্কন্ননো । 

প্রশ্নদীপিকা। 

লগ্নের যে নবাংশে প্রশ্ন হইবে তাহার অধিপতি শুক্র হইলে 
শসা, চন্দ্র হইলে পুষ্প, বুধ হইলে লভাদি নিঃসার বৃক্ষ বোধ 

করিতে হইবে । ধর্ূপ নবাংশাধিপতি মঙ্গল বা রবি হইলে কটু, 

বুধ বা বৃহস্পতি হইলে মধুর, চন্দ্র বা শুরু হইলে ক্ষার ও 

অল্ন, কেতু বা শনি হইলে ক্ষারাম্ন বোধ হইবে । 

শুভেক্ষিতে ভক্ষ্যবক্ষশ্চাশডভে ন্যাৎ কদাচ ন। 

অগুভে সর্বযুক্তে চ স্ৃতক্ষ্যঞ্চ প্রকীর্তিতম.॥ 
প্র্নকৌমুদী । 

প্রশ্ন লগ্নে শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে তক্ষ্যবৃক্ষ, এবং অশুত 

গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে অতক্ষ্য বক্ষ স্থির হইবে । যদি এ অসুভগ্র- 

হের সহিত সমস্ত শুভগ্রহের যোগ হয় তাহা হইলে উত্তম ভক্ষ্য 
প্রবা বিবেচন। করিবে । 

চন্দ্রে শুক্রে ভবেৎ ন্িপ্ধং কোমলঞ্চ বদেছ,ঞঃ | 
কুজজীবো মধ্যাজ্জেয়ে শুক্ষোঁ শনিতুজঙ্গমোঁ। 

লগ্মের যে নবাংশে প্রশ্ন হইবে ভাহাতে চন্দ্র ও শুত্ 

থাকিলে স্নিগ্ধ, বুধ থাকিলে কোমল, মঙ্গল এবং বৃহস্প্থি 

থাকিলে ন্নিষ্ধ এবং কোমল উভয়ই বোধ হইবে । উক্ত নবাংশ 
গত শনি বা কেতু হইলে শুষ্ক, শনি রাহ একন্থানে স্থিত হই 
অভিশয় শুষ্ক বোধ করিতে হইবে । 

শুক্রে চন্দ্রে গুল্[বল্লী লতাকন্দো বুখে তা । 

পত্রং গুরোঁ ফলৎ হুর্স্যে মুলঞ্চ রবিজে কুজে * ॥ 
| প্র্থকৌমুদী | 

লগ্রাধিপতি বা নবাংশাধিপতি গ্রহ দ্বার! যেরূপে উদ্ভিদ পদাথ 

নিরূপণ করা যায়, তাহা কথিত হইতেছে । শুক্র হইলে গুলু 
(অর্থাৎ করবীবৃক্ষ প্রভৃতি) চন্দ্র হইলে বল্লী অর্থাৎ ওষধি- 
ভিন্ন অন্ত লতা (গুলঞ্চ, মাধবী, চুতলতা! প্রভৃতি ) বুধ হইলে 
লতা ও কন্দ (অর্থাৎ কুন্মাগ্ু প্রন্তি ওষধি লত।, ওল প্রভৃতি 
কন্দ) বৃহস্পতি হইলে, বৃক্ষের পত্র, সূর্য্য হইলে ফল, শনি 
মঙ্গল হইলে মূল নিক্ূপিত হইয়! থাকে। 

ফুল ও রৃক্ষাদির আকৃতি, বর্ণণ জলঙ, কি স্থলজ ইত্যাদি 
নিরূপণ করিতে হইলে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় 
রাশিসংঞ্ঞার গ্রাম্যারণ্য জলজ ও স্ব দীর্ঘবিভাগ এবং৬২ পৃষ্ঠ।য় 
বর্ণাদি ও শিশাদি সংজ্ঞা! দ্বারা এবং ৭৮ পৃষ্ঠায় গ্রহদ্দিগের জল- 
চর ও স্থলটরাদি ও আক্কৃতি ৭৫ পৃষ্ঠায় ও ৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণাদি 

সংজ্ঞা যাহ লিখিত আছে তাহ দ্বারা এর সকল নিরূপণ করিতে 
হইবে। অর্থাৎ লগ্ন, রাশি ও তাহার অধিপতি গ্রহ দ্বারা বা 
গ্রহদিগের এ লগ্নে দৃষ্টি অথবা লগ্নে অবস্থিতি বা লগ্ন নবাংশ 
দ্বারা গণনার প্রক্রিয়া মতে উহার্দিগের বলাবল বিচার করিয়া 
সেই বস্তর বর্ণাদি নিরূপণ করিবে । 

অথ জীব নিরূপণম.। 

দিপদৌ ভার্গবগুর ভূমিজার্কো চতুষ্পদে। 
পক্ষিণেন বুধমন্দে চ চত্দ্ররাহ সরীহ্যপেধ। 

স্বরোদয়ে । তাৎকালিক চক্দ্রের গণনা । 
* মুলমাদিত্যশুক্রাভ্যাং শুফাশুফং ব্রমেণ তু। 

মিশ্ৈশ্শিশ্রং ভবেদ্দ.ব্যং তৎকালেন্দৌ নিরীক্ষিতে। 
অন্য স্থানে 
গুলবরী লতাকন্দং মেষাদ্যেকৈকসংস্থিতে । 
পত্রং পুষ্পং ফলং মূলং ত্বক্ চ ব্রিংশাংশকে বুটধঃ ॥ 



লাগ্রিক প্রশ্নগণনা | ণ 

আপদ বা রাহুকেতু তনু স্থানে ন সংশয়ঃ। 

স্থিতে বা পুর্ণদৃফে বা ক্ষেত্রেশে বু্যতে বুধৈঃ ॥ 
ষঠীদাস। 

লগ্মের যে নবাংশে প্রশ্ন হইবে তাহার অধিপতি শুক্র 

ও গুরু হইলে দ্বিপদ, মঙ্গল এবং রবি হইলে চতুষ্পদ, শনি 
ও বুধ হইলেম্পপ্ষী, চন্দ্র ও রাহ হইলে সরীস্থপ নিরূপণ হইবে। 

লগ্রের নবাংশে বাঁ লগ্গে রানু বা কেহ থাকিলে অপদ জীব বুঝা- 

ইবে। উক্ত গ্রহগণের লগ্নে স্থিতি বা' পূর্ণদৃর্টিতে উক্ত ফল হইবে । 

পঞ্চপন্গীর টাকাকাঁর যেরূপ জীব সংজ্ঞা করিয়াছেন, তাহ! 

কথিত হইতেছে । 

দবিপর্দে জীবশুক্রেণ চ কুজনুর্য্ঁ চতুষ্পদ । 
শনিরাহুরুধাঃ পাঁদহীনাঃ শিখিচন্দ্রে চ সংকরেধী। 

মিথুন তুলা ঘটকন্যা ইত্যাঁদিনা বোধ্যম. 
বৃহস্পতি ও শুক্র দ্বিপদ ) মঙ্গল ও রবি চতুষ্পদ ; বুধ, শনি, 

রাহু পদহীন; কেতু ও চন্দ্র বুপদ গরীব স্থির করিবে। এই 

জীবভেদ গ্রহদিগের মিথুনাদি রাশিতে অবস্থিতি দৃষ্টে বিচার 

করিয়। নির্ণয় করিতে হইবে । 

দ্বিপদাদি রাঁশি জ্ঞান । 

তুল! নৃযুক্ ধনুঃ পুর্ব ঘট কন্য। পদদ্বয়ম_ 

চতুষ্পাদশ্চাপশেবে মেঃ সিংহে। বধস্তথা। 

সরীস্থপো৷ বশ্চিকশ্চ মৃগকন্ধী পদাতুরে। 
মীনম্ত্পদসংক্্রঃ স্যাৎ রাশীনামধিপান্ত্রমী ॥ 

প্রশ্নকৌমুদী। 
কন্যা, তুলা, মিথুন, কুস্ত, এবং ধনুর প্রীথমার্ধ দ্বিপদ, | 

ধন্নুর শেষার্দ, মেষ, সিংহ ও বৃঘ চতুষ্পদ । বৃশ্চিকরাশি সরী- 

স্থপ। মকর ও ককট বহুপদ । এবং মীন রাশিতে অপদ বোধ 

করিতে হইবে | অন্য মতে । মকরের প্রথমার্দ এবং ধন্থুর শেষ 

অর্ধেক ভাগ, মেষ, বৃঘ ও দিংহ ইহারা চতুঙ্র্দ রাশি। বৃশ্চিক, 
কর্কট ও মকরের শেষার্দে বহুপদ নিশ্চয় হী । 

দ্বিপদার্দি নবাংশরাশিতে দ্বিপদাদি গ্রহ থাকিলে *দ্বিপদ|দি 

জীব বোধ হইবে ইত্যাদি । 

অন্যমতে । 

এক্ষণে দ্বিপদ জন্তর ভেদ করা হইতেছে। 
দ্বিপদাশ্চতুর্বিধাঃ দেবমনুষ্যরাক্ষপক্ষিভেদাৎ। 

দেবাচার্দ্যসিতো দেবেধ চত্দ্রহ্্যকুজা নরাঃ। 

পক্ষিণোঁ বুধমন্দে চ রাহুকেতু চ রাক্ষসৌ ॥ 
ষঠীদাস 

দ্বিপদ জন্ত চারি প্রকার, দেবতা মনুষ্য রাক্ষম ও পক্ষী । 

বৃহস্পতি ও শুক্র দেবত1) চন্দ্র, ুর্য্য ও মঙ্গল মনুষা জাতি, 

খনি ও বুধ পক্ষি জাতি ; রাহু 'ও কেতু রাক্ষস জাতি । 

দেবতা নিরূপণ । 

দেবাশ্চতুর্বিধাঃ ৷ কণ্পবাসিভূবনবাসিনো, অরণ্যবাসি- 

জ্যোতিক্ষৌ চ। গুকশুক্রো কপ্পান্তে, কুজজ্ঞোঁ ভুবনবা- 
সিনো। তথা শনিরাহুচন্দ্রা আরণ্যা? জ্যোতিক্ষে রবি- 

সিতৌ তু॥ 
দেবতা চারিপ্রকাঁর, কল্পবাসী, ভূবনবাসী, অরণ্যবাসী, ও 

জ্যোতিষ । বৃহস্পতি ও শুক্র কল্পবাসী, মঙ্গল ও বুধ ভুবনবাসী, 

শনি, রাহু 'ও চন্দ্র অরণ্যবাসী, ধধি ও শুক্র জ্যোতিষ । 

পুংসাৎ সুর্ম্যারবাগীশা যোষিতাৎ চন্দ্রভার্গবো। 
ক্লীবানাৎ বুধমন্দে চ পতরঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ 

দীপিকা । 
স্র্যা, মঙ্ষল ও বৃহস্পতি প্ররুষের অধিপতি, চন্দ্র এবং শুক্র 

জ্ীগাতির অধিপতি, বুধ এখং শনি নপুংসকের অধিপতি । 

(স্বরোদয় মতে রাহু পুরুষ )। ইঠ1 দ্বার! প্রশ্নবিষয়ে পুরুষ ব 
তরী জানিতে পারা যার । যথ! দেবতা বিষয়ক প্রশ্নে বৃহস্পতি 
লগ্নাধিপতি হইলে পুরষ দেবতা ইঠ্য।দি। 

বর্ণ নির্ণয় । 

রা্তশ্যামো ভাক্করো গোর ইন্ছুঃ 

নাত্যুচ্চাঙ্গে। রক্তগোরশ্চ বক্রুঃ। 

দুর্বাশ্যামোজ্ঞো গুকর্গোরগ্রাত্রঃ 

শ্যামঃ শুক্রো ভাক্করিঃ কষদেহঃ ॥ 

কুর্যা পাটপপুষ্পসদ্রশ রক্ত-শ্তাম-বর্ণ। চন্দ গৌরবর্ণ, অর্থাৎ 

অল্প শ্বেতবর্ণ। মঙ্গল মধযমাককৃতি ও গোৌরবর্ণ | বুধ দুর্বার ন্যায় 
গ্তামবর্ণ। বৃহস্পতি গৌরবর্ণ। শুক্র শ্টামবর্ণ ৷ শনি কৃষ্ণবর্ণ। ইহ 
দ্বারা বর্ণ নির্ণয় হইবে, যথা, দেবতা বিষয়ক প্রশ্নে চন্ত্র গ্রহের 
লগ্ন নবাংশে অথবা চন্ত্র যুক্ত নবাংশে গৌরবর্ণ জ্ঞান হইবে । 

মনুষ্য ভেদ। , 
মনুষ্যাঃ পঞ্চবিধাঃ ত্রাঙ্মাণঃ, ক্ষজির?, বৈশ্ঠঃ) শৃক্রঃ 

সামান্য জাতয়ঃ। 



৮ লাগ্রনিক প্রশ্নগণন! | 

বি প্রাদিতঃ শুক্রগুর কুজার্কো 

শশী বুধশ্চেত্যসিতোধস্ত্যজা নাম. । 
বৃহজ্জাতকম্। 

মনুষ্য পাঁচ প্রকার । ব্রাহ্মণ, ক্ষল্লিয়, বৈশ্য, শুদ্ধ ও সামান্য 
জাঁতি। বৃহস্পতি ও শুক্র ব্রাঙ্গণ, মঙ্গল এবং রবি ক্ষভিয়, 

চন্ত্র বৈশ্ত, বুধ শূদ্র, শনি সানান্ত জাতি । ইহ! দ্বারা কোন্ 

জাতীয় তাহা পরিজ্ঞাত হওয়! যায়। যথা, মঙ্গল লগ্মাপিপত্তি 

হইলে ক্ষজিয় জান্তি উত্যাদি। শুভ বা অশুভ গ্রহের দৃষ্টি 
অনুসারে উক্ত পঞ্চবিব জাঠির উত্রু্তা ও অপরুষ্টতা পরি- 

জ্ঞাত হইতে পার! যাইবে, এবং ' উহ] দ্বারা বিদ্যা, গুণ 

প্রন্থতিও জান] নাইবে। 

বেদাধিপমাহ । 

খধেদাধিপতিজর্খবো য্ভুর্বেদাধিপঃ মিতঃ | 

সামবেদা(ধিপো। ভৌমঃ শশ্পিজোহথর্দাবেদরাট, ॥ 

দীপিকা । 
বৃহস্পতি খখেদের অধিপতি, শুক্র যদ্গুর্কেদের অধিপতি, 

মঙ্গল সামবেদের অধিপতি, বপ্প অথর্ধবেদের অধিপতি | প্রশ্নে 

ব্রাঙ্গণাদি স্থির হইলে কোন্ থেদী তাহা ইহা ছু'ন জানা যায় । 

বয়ঃক্রম নিরূপণ । 

ঘুবা কুজঃ শিশুঃ সৌম্যঃ শশিশুক্রেণ চ মধ্যম । 
মন্দমার্তগদেবেজ্যাঃ ফলেন স্থবির! বিছুঃ ॥ 

দৈবজ্ঞবরভা 

লগ্লীধিপতি মঙ্গল হইলে যবা, বুধ হইলে শিশু, চন্ত্র ও 
শুক্র হইলে নব্য বয়ক্গ, শনি, কূর্য্য ও বৃভস্পতি হইলে বৃদ্ধ । 

চৌরাদি যুব! কি বৃদ্ধ ইত্যাদি ইহ দ্বার! অবগত হওয়া ঘাঁয়। 

বয়াংসি তেষাৎ স্তনপানবাল্য ব্রতস্থিত1 বা যুবমধ্যবন্ধী।? । 

অভীব রদ্ধা ইতি চক্দ্রভৌম জ্ঞ শুক্রজীবার্কশনৈশ্চরাণাঁম.। 
প্রশ্রকৌমুদী 

চন্দ্র * (ভীমাদীনাং যথা] সংখ্যং বোদ্ধব্যং | 

চন্দ্র সুলপার়ী, মঙ্গল বালক, বুধ অপ্রাপ্ত যৌবন, শুক্র যুব. 

বৃহম্পতি প্রৌঢ়, হুর্য্য বৃদ্ধ, শনি অতিবুদ্ধ | এই সমূদায় গ্রহ 

লগ্মে থাকিলে এবং লগ্মে এই সমুদায় গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে 

বলাবল বিবেচনানুসারে বয়ঃক্রম নির্ণয় হইবে। 

* চন্দ্রস্য তু শুক্লা্দি তিথি ত্রিভাগেন বয়োবস্থা বোদ্ধব্যা 

লগ্নে বা লগ্ন হইতে সপ্তম স্থানে যদি শুভ গ্রহ থাকে, তাহ 

হইলে সধবা নারী, এবং প্র লগ্নের সপ্তম স্থানে পাপগ্রহ 
থাকিলে বিধবা রমণী স্থির হইবে । লগ্নে শুভ গ্রহ থাকিলে 
সাধবী রমণী, এবং লগ্নে ছুই তিন পাপ গ্রহ থাকিলে কুলটা 
ন'রী নিরূপিত হইবে । 

আকুতি জ্ঞান । 

প্রশ্নে নিরূপিত টৌরাদির আরুতি জানিতে হইলে এই 
ফলিত জ্যোতিষের ১ম খণ্ডের ৮৬ পৃষ্ঠার দৃষ্টি করিবেন। 

এবং বিশেষন্ধপ জানিতে হইপে প্রথম খণ্ডের ১৬৮ পৃষ্ঠ] হইতে 
২৯ পৃষ্ঠ] পর্যযপ্ত যে সমস্ত ফল লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে 
লগ্ন রাশির ও গ্রহের দৃষ্টিফল বিচার করিয়া আক্কৃতি ও 

ভাবাদির পরিচয় পাইবেন । এবং দেই ব্যক্তি কোন রসপ্রিয় 
ও তাহার দেহে পৈভ্তিকাদি কোন্ ধাতু প্রবল এবং তাহার 

স্বাভাবিক দৃষ্টি ইত্যাদি প্রথম খণ্ডের ৭৬।৭৭ পৃষ্ঠায় দৃষ্টি করিয়া 
ওল্মতে গণন। করিবেন। ্ 

পক্ষি নিরূপণম.। 

জলম্লোভয়চর1 ভবেয়ঃ পক্ষিণস্ত্রিধা। রাশি ক্রমেণ 

বোধ্যব্যাঃ। জলজো! মীনকর্কটাবিত্যাদিনা। 

পক্ষী তিন প্রকার । জলচর, স্থলচর ও উভচর । রাশি অনু. 
সারে ইহা পরিজ্ঞ/ত হইতে পারা যাইবে । যথা, 

জলজে্ কক্ষ টমীনঁ মকরান্তযা্্চ শিবমতে কুস্ঃ। 
কর্কট রাশি, মীন রাশি ও মকরের শেষার্দ জলজরাশি। 

শিবমতে কুস্ত রাশিও জলজরাশিমধ্যে পরিগণিত হইয়। থাকে 

মেষ মিথুন, সিংহ, কণ্ঠা, তুলা, ধন্থঃ, এই সমুদায় রাশি 
স্থলচর । মকর ও কুম্ত উভচর । প্রশ্ন লগ্ের নবাংশ দ্বারা জল. 
চরাদি পন্মী নিশ্চয় করিবে । 

চতুষ্পদ । 

চতুষ্পদ জন্ত চারি প্রকার, দস্তী, শৃঙ্গী, নথী ও ক্ষুরী। 

গ্রাম্যা মিথুন তুলা স্ত্রী চাপালি ঘটা নিশানু ব্ববমেষে। 
মকরা্দিমার্ঘ সিংহ! বনে)) দিবসেহজ বযভোঁ চ। 

দীপিকা 

ইহার অন্থবাদ প্রথম খণ্ডে ২য় সংখ্যার ৬ও পৃষ্ঠায় ১ কলমে 
দেওয়1 হইয়াছে । এই সকল চতুষ্পদ জীবের লিঙ্গ ভেদ বণ 
ভেদ প্রত্থৃতি পূর্বোক্ত লগ্নের নবাংশ মতে জানা যাইবে। 



লাগ্নিক প্রন্নগণন। | ৯ 

রর অপদ জীব। 
অপদ জীব ছুই প্রকার, জলচর ও স্থলচর। পূর্বোক্ত রীতি- 

ক্রমে রাশি দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়। যাইবে । 

পঞ্চপক্ষীর টাকায় উল্লিখিত হইয়াছে । 

জলচরাঃ | রবৌ মীনঃ, কুর্জে জলৌকাঃ, বুধে শঙ্গকঃ, গুরো 

শুক্তিকং, গুক্রে শঙ্খঃ) চন্ত্রে কপদ্দিকা, রাহৌ সর্পঃ, শনৌ 

সামান্যকীটাঃ। স্থলচরাঃ সর্পমহীলতাসামান্যকীটাদয়ঃ | 

রবিকুজগুরবঃ সর্পাঃ শুক্রবুধরাহবো মহীলতাঃ | 

শনিকেতু সামান্যকীটো অন্যৎ সর্বাং পূর্ববৎ জ্ঞেয়ম্। স্থগমং। 

বনহুপদ জীবাঁঃ। 

বহুপদ! ভ্রমরকন্দ্রকবৃশ্চিকপতঙ্গনক্ষিকাপিপীলিকাদয়ঃ | লগ্র- 

পতির্যত্র তিষ্ঠতি তস্য স্বামিনা বোধ্যম্। রাহো ভ্রমরঃ, বুধে 

কেন্দুকঃ, কুজে বৃশ্ঠিকঃ। রবৌ পতঙ্গ, শনৌ মক্ষিকা, গুরো 

পিপীলিকা, অন্যৎ সর্ধঃ পুর্ববহ ॥ 

বহুপদা! জলজাঁঃ স্থলজাঁশ্চ । জলজৌ ভেককুস্তীরৌ । রানু- 

শনিদৃষ্টেইংশে কুস্তীরঃ | রবিকুজপাপচন্ত্রপাপবুধদৃষ্টে ভেকঃ। 

স্থলচরাঃ পঞ্চবিধাঃ। 

গোধিকা যুষিকাশ্চৈব ককলাশস্তটৈব চ। 

জ্যেগ্ী অঞ্জীনকশ্চৈব এতে স্থলচরা? স্মৃতাঃ ॥ 
গুরোঁ তু গোধিকা শুক্রে মুষিকঃ পরিকীর্তিতঃ । 
বুধে চ ককলাশঃ স্যাৎ শনে জেষ্ঠীকুজেহঞ্জনঠ ॥ 

স্থগমং 
ুপ্টিপ্রশ্ন ছুই গ্রাকার, ধতমুষ্টি ও মনোমুগ্টি। কোন বস্ত হস্তে 

রাখিয়া অথব। মনে করিয়] মুষ্টিবন্ধন করিলে, লগ্ন, নবাংশ লগ্মা- 

ধিপ, নবাংশাধিপ। প্রত্ৃতি সুম্মরূপে নিরূপণ করিয়া গম্চাঁৎ 

পঞ্চ-পক্ষি-গণন! প্রণালী দর্শন পূর্বাক তাহার সহিত মিলা ইয়া 

নুপ্মরূপে গণন1 করিলে গণনার ফল অন্রান্ত হইবে, সন্দেহ নাই। 

লগ্ন ও গ্রহস্ফট অন্রান্ত না হইলে গণন। অভ্রীস্ত হইবে ন1। 

মুষ্টি ও মনোমুদ্টি গণনার প্রণালী লিখিত হইল। 
এক্ষণে চৌ্্যস্ন্ধীয় গণনা! আরভ্ভ হুইল, ইহা! ভ্বারা 

চোরের বয়ঃক্রম, জাতি, বর্ণ, অবয়বাদি ও শরীরের 

চিহ্নাদি এবং বিভ্তনাথের সহিত চোরের কিরূপ সম্বন্ধ, 

চোর স্ত্রীকি পুঁকধ, চোর এক ব্যক্তি কি অনেক, হৃত নট 

চোরের হস্তে আছে কি হস্তাম্তর হইয়াছে, হৃত নঈ গ্রস্ত সে 
স্থানে থাকিবে সেই স্থানের বর্ণনা ও অপহৃত বস্ত্র পাওয়া 

যাইবে কি না, চোরের নাম ইত্যাঁদি নানামতে অতি সহজে 

পাঠকগণের বিদিতার্থে কখিত হইতেছে। 

চৌর্য্য গণনা । 
পাপেক্ষিতে পাপযুতে পাপাংশকগতোহাপি বা। 

তক্করেণ হৃতং দ্রব্যৎ বক্তব্যঞ্চ বিচক্ষণৈহ ॥ 

প্রশ্ননীণিকা 

যদি প্রশ্নলগ্ন রবি, মঙ্গল? শনি প্র্নতি পাপগ্রহ কুক বীক্ষিত 

বা অধিঠিত হয়, কিগা এ লগ্ন যদি পাপ গ্রহের নবাংশ হয়, 
তাহা হইলে বিউক্ষণ ব্যক্তি বলিয়া দিবেন মে, উন্িষ্ট দ্ধ 
তঙ্গর কর্ডুক অগহত হইয়াছে । 

মুর্ডৌ চেঁরো ধনমপি ধানে মন্মথে বস্তুসংস্থা 
চৌর্স্যারীশো দানগৃহপতিমূপ্তি পো। বিত্তনাথ?। 

মার্ভগেন্ছ হৃতধনপতী নির্ণয়ঃ স্যাচ্চ তেভ্য- 

শ্পৌরাদীনামিতি নিগদিতং সুরিভিঃ প্রশ্নবিজ্দ্ৈ! ॥ 

| চণ্ডেখর | 
প্রশ্নলগ্ন দ্বারা চোর কান। যাইবে, ধনস্থান * অর্থাৎ প্রশ্ন 

লগ্মের দ্বিতীয় গৃহ দ্বারা অপহৃত বস্তু কি তাহ। জানা যাইবে, 
চতুর্থ গৃহ দ্বারা অপহৃত বস্ত্র কোথায় আছে ভাহা নিরূপণ 

হইবে । সপ্তম গ্রহের অধিপতি চৌর্যোর অপিনায়ক হই 

বেন। অর্থাৎ কে চুদী করিয়াছে, এ গ্রহ দ্বারা জান! 

যাইবে । লগ্লাধিপ হৃত ধনের শ্বাহী অর্থাৎ উচা। দ্বারা কাহার 

ধন অপন্ৃত হইন্বাছে তাহা দ্ানিতে পারা যাইবে । সুর্য ও 

চন্জ হ্বতধনের অধিপতি হইবেন । অর্থাৎ হত ধন কাহার 
নিকট আছে তাহা ইহাতে জানা যাইবে । 

প্রশ্নগণনায় বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ এইবূপে চৌর্যযাদির নির্ণয় 
করিয়। থাকেন। 

অংশকাজজ্ায়তে দ্রব্য দ্রে্কাণৈস্তক্ষরাঃ স্মূ তাঁঃ। 
রাশিভ্যঃ কালদিগ্েশ। বয়োজাতিস্ত লগ্নপাৎ ॥ 

হোরাষট পঞ্চাশিক। | 
পপ আই পপর রাস 

* এই ফলিত জ্যোতিষের ১ম খণ্ডের ৭ম সংখ্যার ৩০২। 

্ত কোব্ দিকে কোন্ স্থানে স্থিত আছে এবং, এ বস্ত | ৩০৩ পৃষ্ঠায় ধন স্থান জানিতে পারিবে । 

২১॥ 



১০৩ 

নন।ংশ দ্বারা অপহৃত দ্রবা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে । দ্রেক্কাণ ! 

দ্বার] তক্কর জানা যাইবে । রাশি দ্বারা দিক, দেশ) কাল, পরি- 
জ্ঞাত হইবে। লগ্নাধিপ দ্বার চোরের জাতি ও বয়ঃক্রম জানিতে 

পারিবে। 

নবাংশ দ্বার! দ্রব্য নিজপণ। যথা, মেষের প্রথমভাগে প্রশ্ন 
হইলে তাম, রা, 'অথবা চত্ক্ষেণ বা ত্রিকোণ দগ্ধমূ- 
িক।ময় দ্রবা স্থির হইবে। যদি মেষের দ্বিতীয় অংশে প্রশ্ন 

হয়, তাহা হইলে মূলঃ জলজদ্রবা, স্নিগ্গ, ক্ষার বা অগ্নরস পত্র 

বলিয়] দিবে। ইত্যাদি । নবাংশাধিপের দৃষ্টি বান্ধিতি ও 

লগ্রাধিপের দৃষ্টি ধা স্থিতি এবং বল।ধগ বিচার করিয়] দ্রবা নিক- 

পণ করিবে । 

দেরাণ দ্বারা তঙ্কর জানা যাইবে ।যথ| মেষের প্রথম দ্েকাণে 

প্রশ্ন তইলে পুরুষ চোর, ধী চোরের কটি দেশে শুক্র বর্ণ বস্থ 

বষ্টিত ইন্যার্দি। ফলিত জোতিষের ১ম খণ্ডের ৩য় সংখা 

১৮ হইতে ১১২ পৃষ্ঠা এবং ১০৩ হইন্তে ১০৮ পৃষ্ঠা অবলোকন 

কর। 

রাশি ছ্বার! দিক্, দেশ, কাল, এইরূপে নিরূপণ হইবে । যথা 

যদ্দি মেষ, সিংহ বা ধন্গুলগ্রে প্রশ্ন হয়। তাহা হইলে পূর্বদিকে জত 

দ্রবা আছে । যদ্দি বৃষ, কন্যা বা মকর লগ্মে প্রন হণ, তাহ] হইলে 

হতবস্্ দক্ষিণ দিকে আছে। যদি মিথুন, তৃলাবা কুন্ত 

লগ্নে গ্রশ্ন হয় তাহ] হইলে, সেই দ্রব্য পশ্চিম দিকে আছে। 

যদ্দি ককট, বৃশ্চিক বা মীন লগ্রে প্রশ্ন হয়, তাহ] হইলে হৃতবস্ত 

উত্তর দিকে আছে। £ণশ যথ। মেষে মেষ প্রচার ভূমি | বৃষে 

গোষ্ঠ ইত্যাদি । 
কাল যগ! মেষ, বৃষ ই-তাদি লগ দ্বারা রাত্রি, এবং সিংহ 

কনা। ইত্যাদি লগ্ন দ্বারা দিবস জানা যাইবে । 

এইক্ষণে চোরের শরীরের চিহ্বাদি জানিতে হইলে ১ম 

থণ্ডের ৩য় সংখ্যার ১১৪ হইতে ১১৯ পৃষ্ঠা অবলোকন কর, 

পরে বিশেষ রূপে কথিত হইবে । প্রশ্নলগ্নের ও জন্মলগ্নের গণনা 
অনেক অংশে এঁকা। 

চোরের আকুতি ইত্যাদি জানিতে হইলে লাগ্রিক প্রশ্ন 

গণনার ৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তস্তের আকৃতি জ্ঞানের উপদেশ 

দু কর। 

স্থিররাশোঁ বন্ুবগশ্চররাশো হতং পৈঃ। 

দ্বিশরীরেচ পার্শ্ব স্থৈর্বস্তব্যং চেবরলক্ষণম. 

প্রশ্নকৌমুদী 

লামিক প্রশ্মগণনা | 

প্রশ্ন লগ্ন স্থিররাশি হইলে বদ্ধুবর্গ চোর । চররশি হইলে 
অপর ব্যক্তি শের। ছ্থাত্মক রাশি হইলে পার্খস্থ কোন ব্যক্তি 
চোর হইবে । . 

শ্থিরোদরে স্থিরাংশে বা বর্গোত্রমগতে্পি বা । 
স্থিং তত্রেব তদদ্রেব্যং স্বকীয়েনৈৰ চেঠরিতম. ॥ 

হোরাষটংপঞ্চাশিক] | 

স্থির লগ্ন,অর্থাৎ বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুস্ত লগ্নে অথব! এই 
সকল রাশির নবাংশে বা বর্ণোত্তম লগ্গে (অর্থাৎ যে লগ্নে 

প্রশ্ন হইবে সেই রাশির নবাংশে) প্রশ্ন হইলে, অপঙস্বত 

বস্তু আপনার আত্মীয় কর্ণক হত হইয়াছে, এবং সেই বস্তব সেই 
স্থানেই আছে । ইহার বিপরীত হইলে, অপর কর্তৃক হত 

হইয়! সেই দ্রবা স্বানান্তরিত হইয়াছে । এবং বর্গোত্বম তিন 
দ্বাস্মক লগ্নে প্রশ্ন হইলে, পার্খস্থ বাঞ্তি সেই বস্তু অপহরণ করি- 

মাছে, এবং তাহা নিকটেই আছে । 

স্বামিদৃষটে কুটুক্বঃ স্যাং সুহৃদ ষে সুহ্ৃজ্জনঃ | 
পরবর্গে পরৈরদষ্টে চোঁরো জ্বেয়স্তথাপরঃ ॥ 

প্রশ্নকৌমুদী | 
লপ্রস্বামী লগ্রকে নিরীক্ষণ করিলে আপনার কুটুৰ্ব চোর 

হইবে । এবং যদি লগ্ন স্বামীর মিত্রগ্রহ লগ্নকে দর্শন করে, 
তাহা হইলে আপনার মিত্র চোর ও প্রশ্ন কালে লগ্নের ষড়ং 
বর্সাধিপতি যে কোন" গ্রহ লগ্স্বামীর শক্র হইবে; সে যদি 
এ লগ্রকে দর্শন করে, তাহা হইলে অপর ব্যক্তিগ্রচোর, ইহ! 
নিশ্চয় করিতে হইবে । 

চদ্দ্রার্কদৃষ্টিগে লগ্নে গৃহবাস্থেব তক্ষরঃ । 

তয়োরেকেতরে লগ্নে প্রীতিবেশ্নগতো৷ জনঃ ॥ 
প্রশ্নলগ্ন রবি ও চন্দ্র এই উভয় গ্রহ কর্তৃক বীক্ষিত হইলে 

গৃহবাসী বাক্তি চোর। এই উভয় গ্রহের মধ্যে লগ্নে একটী 

গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে প্রতিবেশী বাক্তি চোর, ইহা নিশ্চয় 
করিবে । 

অন্যন্য ভবনে ভূত্বা চন্দ্রাদিত্যে গ্রপশ্যুভঃ। 

লগ্মঞ্চ লগ্মনাথঞ্চ চৌরো গৃহপতির্ভবেৎ | 
যদি চক্র ও সূর্য্য লগ্নকে বা লগ্মস্বামিকে দর্শন করেন, তাহ! 

হইলে গৃহস্বামী চোর। 

চক্দ্রাদিত্যো স্বরাশে চেৎ তুত্বা' লগ্মং প্রপশ্যতঃ 
তদা গৃহনরশ্গোরো বাচ্যো কা ॥ 



লাগ্নিক প্রশম্নগণন| | 

চন্দ্র এক: সুর্য্য স্বীয় রাশিতে অবশ্থিতি করিয়! যদি লগ্নকে 

দর্শন করেন, তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত করি- 
বেন যে, তাহার পরিজনের মধ্যে কোন ব্যক্তি অপহরণ করি- 

মাছে ।  . 

দ্বিন্বভাটবকরাশে চেৎ চন্দ্রাদিত্যে ষদা স্থিতে! 

প্রবিষ্টোৎগ্রে তু চৌরস্ত ন জ্ঞবীতো গৃহমানুষৈঃ ॥ 

যদি প্রশ্রক।লীন চন্দ্র এবং হ্র্য উভয়ে একজে দ্বাত্মক 

রাশিতে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে নির্ণয় হইবে যে, চোর 

গহবাসী বাক্তিগণের অজ্জাতসারে সেই স্থলে প্রবেশ করিয়া 

সেই ভ্রব্য চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে । 

অথ জায়াপতিল/গ্রীৎ দ্বিতীয়ে দশমে তথ] । 
তদা কর্মকরশ্চেঁরোৎথ বা কর্্মকরী ভবেৎ। 

প্রশ্নকালে যদি সপ্পম গ্রহাধিপতি গ্রহ লগ্গের দ্বিতীয় স্তানে 

অথব1 দশমস্থানে অবস্থিতি করেন তাহা হইলে নিরূপণ করিবে 

যে, তাহাদিগের কোন কিংকর অথবা কিংকরী সেই বস্ত অপ- 

হরণ করিয়াছে । 

সপ্তমাধিপন্তি পুংগ্রহ হইলে চোর কিস্কর এবং স্ত্রীগ্রহ হইলে 

চোর কিস্রী হইবে। 
সক্ুরে দ্যনপে কেন্দ্রে গৌরাপ্তিঃ সশভেহন্যথ! । 

অন্তম্বামিবিনাশে তু তক্ষরোঙপি বিনশ্যতি। 

চৌরজ্ঞানপৃচ্ছয়াং যদি কেন্দ্রে পাপঞ্রহ যুক্তঃ সপ্তম- 

গৃহপতির্ভবেৎ তদ। আত্ীরজনশ্চোরঃ স্যাৎ ॥ 

যদি সপ্তম গৃহের অধিপতি পাপগ্রহের সহিত মিলিত হইয়া 

কেন্দ্রে অবস্থান করেন, তাহ হইলে কোঁন বিশ্বস্ত আম্মীয় 

ব্যক্তি চুরী করিয়াছে, বিবেচনা করিবে | যদি শ্রী সপ্তম গৃহের 

অধিপতি কোন শুভগ্রহের সহিত মিলিত হইরা1। কেন্দে অব- 

স্থান করেন, তাহ। হঈলে স্ির হইবে ঘে, চোর আত্মীয় স্বনের 

মধো কেহ নহে। যদি সপৃম গ্রহাধিপতি অষ্টম গুহে অবস্থিতি 

করেন, তাহ! হইলে চোর বিনষ্ট বা শিরুদেশ হইয়াছে, বিবে- 

চনা-করিবে। 

জায়েশো যদি চন্দ্রঃ স্যাৎ তদা মাতা চ তক্ষরী। 

 স্ুর্ট্েতস্তপে পিত। চেঁরঃ শুক্রে পত্রী ভূতঃ শনৌ। 

যাঁদি চন্দ্র সপ্তমগ্রহের অধিপতি হন, তাহা হইলে মাতা 

চুরী করিয়াছেন। যদি কুর্্য সপ্তমগৃহের অধিপতি হন, তাহা 

হইলে পিত1 চুরী করিয়াছেন, যদি শুক্র সপ্তমগৃহের অধিপতি 

১১ 

হন, তাহা! হইলে পত্বী চুরী করিয়াছে । যদি শনি খী সপ্র্গরহের 

অধিপতি হন, তাহা! হইলে ভূশ্যা চরী করিয়াছে, স্থির করিবে। 

অস্তপে তু গুরো বাচ্যো গৃছম্বামী চ তক্ষরঃ। 
ভোঁমে আতা তথা পুত্রো মিত্রো বা স্বজনো বুধৈঃ ॥ 
যদি বৃহস্পতি সপ্রমগৃহের অধিপতি হন, তাহা হইলে 

গৃহস্বামী চুরী করিয়াছেন যদি মঙ্গল সপ্তনগৃহের অধিপতি হন, 

তাহ! হইলে ভ্রাতা, পুর, মির অথবা আাম্বীয় স্বজন চুরী করি- 
য়াছে, বুদ্ধিমান্ ব্ক্কি বিবেনা! করিবেন । 

হৃত বস্ত কোন্ স্থানে আছে তাহা নিন্রপণ। 

আদ্যমধ্যাবসানেয়ু দ্রেকাণেযু বিশেষতঃ । 

ভ্বারদেশে তথা মধ্যে গৃহান্তে চ বদেদৃঞ্বম,॥ 

যদি লগ্মের গ্রাথম দেকাণে প্রশ্ন হয়) তাহ। হইলে অপহৃত 

বস্ত দ্বারদেশে আছে। এবং প্রশ্নকালীন লগ্নের দ্বিতীয় দ্রেন্কাণ 

উদর হইলে সেই দ্রব্য গ্রহের মধ্যে আছে ও তৃতীয় দ্রেককাণে 

প্রশ্ন হইলে নষ্টবস্ত গৃহের বাহিরে আছে । 

যদি পৃচ্ছতি মাত্রা মে কুতঃ স্থানেষু তিষ্ঠতি। 

করি-ব্শ্চিক মীনাশ্েম্লগ্নে তৃর্ম্যে ভবস্তি ছি॥ 
তদা মাত্র! ধরামধ্যে বারস্থানেয়ু তিষ্ঠতি। 

ধনু; সিওছে চ মেবে চ মন্ছ্ুরারাৎ কৃত তবেৎ ॥ 

গৃহে বন্ছিনমীপে বা দুঢভুূমোঁ বিলোকয়েছ। 
লগ্পে তৃষ্যে রষে লগ্মে মহ্ীগোখজবাটকে ॥ 
লগে তৃর্য্যে চ কন্যায়াং ক্ষেত্রে ধান্যসমীপগে । 

মকরেয় জলম্থণানে নফদ্রব্যং বিলোকরেং ॥ 

তুলা মিথুনকুন্তেয়ু গৃছে নষ্টং ছি ভূমিগম.। 
যর্দি জিচ্জাসিত হয় যে, আমার হৃনবস্ত কোথ।য় আছে, 

ইহ] নিরূপণের উপায় এই, যদি বৃশ্চিক রাশি প্রশ্ন লগ্ন হইতে 

চতুর্থ হয়, তাহ] হইলে সেই হত দ্রব্য ভূমিমধ্যে প্রোথিত 
আছে, এবং মীন ও মকর রাশি লগ্ন হইতে চতুর্থ হইলে 

জলমধ্যে নিমন্িত আছে, বলিবে। ধনু রাশি প্রশ্ন লগ্ন হইতে 

চতুর্থ হয়) তাহা হইলে নষ্টদ্রব্য অশ্বশালায়, সিংহ হইলে 
গৃহে, মেষ হইলে অগ্রিসমীপে বা দৃঢ় ভূমিতে আছে, 

ল্গানিবে। যদি বৃষ রাশি লগ্ের চতুর্থ হয়, তাহা 
হইলে মহিষীগ্থানে, গোস্তানে বা অজস্থানে হৃতবস্তব আছে, 

বিবেচনা করিবে । যদ্দি কন্ঠারাশি লগ্ন হইতে চতুর্থ হয়, 
তাহা হইলে ক্ষেত্রে, ধান্তপ্মীপে নষ্টদ্রব্য আছে বলিয়া দিবে। 

৮ 



৯২. 

যদি "কর রাশি প্রশ্ন লগ্ন হইতে চতুর্থ হয়, তাহা হইলে 
জলসমীপে হৃতবস্্র দেখিতে পাওয়া পাইবে । যদি তুলা, মিথুন 
অথবা! কুন্ত রাশি লগ্ন হইতে চতুর্থ হয়, তাহা হইলে হৃতবস্ত 

গৃহে অথবা ভূমিগত হইয়াছেঃ ইভ] নিশ্চয় করিবে। 

অন্য প্রকার । 

মেষলগ্নে মেষ প্রচার ভূমো, বৃষে গোষ্ঠ।দৌ, গিখুনে নুভা- 

গীত স্থানে, কক্কষটে জলমমীপে জলে বা, সিৎহে অরণাক্ীমৌ, 

কন্যায়াং নৌকাঁসমীপে, ভুলায়াং হট্টভুমৌ, বৃশ্চিকে গর্ভে ধল্গষি 

সংগ্রামভূমৌ, মক্রে জলসঞ্জাপে জলে বা কুন্তে শিগগহে 

ভাগ বা মানে জলে গলসমীপে বা জতধস্ত গ্থিতমিতি বদেছ। 

স্থগমং | 

অন্য প্রকার । 

তুর্যো তৃর্যযপতির্দাপি তুর্যভাবেপি যো গ্রহ । 
লগ্নতৃষ্যে শনিস্তিষ্ঠেৎ বস্থশীলাগতৎ বদে ॥ 
রেখ দেবকুলারাঁমে ভৌমে বহ্ছিদমীপগে । 
লগ্মতৃর্ধ্যে গতে হুর্ষ্যে ন্টং তত্র গবালয়ে ॥ 

গ্রহম্ব। মী চ মত্রৈব বিশ্রীমৎ কুকতে সদা । 

লগ্মতুর্য্ে স্থিতে শুক্রে শীবিশ্রাম 'প্রদেশতঃ ॥ 

বুধে তু চিত্রশালায়াৎ লেখ্যরূপমমাপগম.। 

চন্দ্রে কুপপ্রদেশে তু করাড্ঘিশৌচদেশগম.॥ 
তুর্ন্যে শুভগ্রহে মাত্রা গুচিম্থানে বিলোকয়েৎ। 
তৃর্ম্যে ক্রুরগ্রহে মাত্রাবিরূপস্থলমধ্যগা॥ 

যদি চততর্থ গহাপিপনি লগ্ের চতুর্থস্থানে থাকে কিখা অপর কোন 

গ্রহ চতুর্থ স্থানে থাকে তাহা হইলে সেই মমস্ত এহের দ্বারা হত 

বস্ত্র গ্ভিতি স্থানের নিরূপণ করিতে হইবে । যথা, যদি গ্রশ্রলগ্গের 

চতুর্থগ্ানে শনি থাকে তাহা হইলে, অপহৃত বস্ত বস্মশ।ণার 
আছে স্থির করিবে। যদি এ চতথস্থানে বৃহস্পতি অবস্থিতি 

কারন তাহা হইলে নইদৃবা দেবগৃহে অথবা উদ্যান মধ্যে 

আছে ইহা পরিজ্ঞাত হইবে । 

যদি লগ্নের চ্থ স্থানে সূর্য্য অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে 
সেই হৃতবস্ত গে/শালায় অথবা গুহের যে স্থানে গুহস্বামী 

সতত বিশ্বাম করেন সেই স্থানে আছে । লগ্নের চতুর্থ স্থানে 

গুক্র অবস্থিতি করিলে, যে স্থানে স্ত্রীলোক বিশ্রীম করে 
অপহৃতবস্ত গৃহের সেই স্থানে আছে। যদ্দি লগ্নের চতুর্থ স্থানে 

বুধ, গ্রহ থকে তাহা হইলে, সেই বস্ত চিত্রশালায় অথবা পুস্ত- 

লাগ্নিক প্রশ্মগণনা। 

কালয়ে আছে। লগ্নের চতুর্থ স্থানে চন্দ্র গ্রহ অবস্্রিতি করিলে 
নষ্টদ্রব্য কৃপমধ্যে অথবা বে স্থানে সর্বদা হস্তপদধোত করা 
যায়, সেই স্থানে আছে । চতুর্থ স্থানে শুভ গ্রহ থাকিলে সেই 

দ্রব্য পবিণ স্থানে স্থাপিত আছে, এবং পাপগ্রহ থাকিলে সেই 
বস্ত কুৎসিত স্থানে স্থাপিত আছে। | 

অপহরণকাল জ্ঞানম.। 

দিবারাত্রে! হৃতং বস্তু লগ্নে হুর্যযন্ুবীক্ষিতে । 
অবীক্ষিতে তু সন্কারাৎ বলাধিক্যাদ্বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৯* 

দিবারানিপ্রিতি কালছ্বানপৃচ্ছায়াং প্রশ্নলগ্রং যদি সুর্য্যেণ 
দৃ্ঠতে তদ। দিব! জতং নষ্টং বা বদেৎ। যদি চন্েণ দৃশ্তুতে 
তদা রাতো। বদেৎ। উভাভ্যাং বদি তদ1 বলাধিক্যাদ্বিনিশ্চয়ে 
বাচাঃ । চন্দ্রগ্্যায়োঃ বর্দি কেনাপি দৃশ্ঠতে তদা সন্ধ্যারাং 

বদেখ । ততঃ সন্ধায়াং সন্ধ্যাশিভাগেইপি ধলাধিক্যাদ্বক্তব্যঃ | 

যদি রবিবর্লী তদা প্রাভতঃসন্ধ্যায়াং, যদ] চন্দ্র বলী তদ1 সায়ং 
সঙ্ার়াং বদেখ। 

দিবসে চ্দী গিয়াছে বা রাত্রিতে চুরী গিরাছে, এনপ প্রশ্ন 
হইলে গণন। করিয়া দেখিবে মে, প্রশ্নলগ্নে কাহার দৃষ্টি আছে । 
যদি প্রশ্নণণ্জে স্থর্যোর দৃষ্টি থাকে; তাহ! হইলে দিবসে চুরী 

গিয়াছে বা হারাইয়াছে, বলিয়া দিবে । যদ্দি প্রশ্নণগ্ণে চন্দ্রের 

দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে রানিতে জত খা নই হইয়াছে, স্থির 
করিবে । যদি গুর্যা ও চন্দ্র উওয়ের দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে 

বলাবল বিচার করিয়া দিবারাত্রি বলিয়। দিবে। যরিচন্দ্র ব। 

হুরধ্য গ্রহ কর্ক লগ্ন দৃষ্ট না হয়, ভাহা হইলে সন্ধ্যাকালে চুরী 
গিয়াছে ব৷ হারাইয়াছে, বলিধে । শস্থলেও যদি কুর্য্যের বলা- 

| পিক্য হয়। তাহা হইলে প্রাতঃসন্ধা। এবং যদি চন্দ্রের বলাধিক্য 

হয় তাহা হইলে সারং সন্ধ্যা] িঞপণ করিবে। 

অপহৃত বা নইদ্রব্য কোন্ দিকে আছে 
তাহ। নিন্নপণ। ৰ 

দিগ্বাচ্যাঃ কেন্দ্রগতৈরমন্তবে বদেদ্বিলগুদ্ষাৎ। 
মগ্যা চ্চ,যতৈর্বিলগ্রান্ববাংশ্কৈর্োজনানি বাচ্যম.॥ 
কেন্দ্রে থে গ্রহ থাকিবেন, সেই গ্রহ যে দিকের অধিপতি, 1 

* প্রভাত মিন্দুজগুরৌ মধ্যা্ৌ রবিভূমিজৌ । 
অপরাহ্নং ভার্গবেন্দ্ মন্দামন্দভূজঙ্গমৌ ॥ 

ইহার অনুবাদ এই পুস্তকের ১ম খণ্ডের ৭৬ পৃষ্ঠা দৃষ্টি কর । 
প্রভাতঞ্চ বুধে জীবে মধ্যাহ্ছৌ কুজভাম্বরৌ । 
দিনাস্তৌ চন্দত্রভৃগুজৌ রাত্রৌ রাহুশনিশ্চরৌ ॥ 

+ প্রথম খণ্ডের ৮১পৃষ্টা দৃষ্টি কর। 



লাগ্রিক প্রশ্নগণন! | 

অপহৃত দ্রব্য সেই দিকে আছে নিরূপণ করিবে, 

অর্থাৎ কেন্দ্রে রবি থাকিলে পূর্বদিকে, শুক্র থাকিলে 

অস্মি কোণে, মঙ্গল থাকিলে দক্ষিণ দিকে, রানু থাকিলে 

নৈর্খত কৌণে, শনি থাকিলে পশ্চিম দিকে, চত্দ্র থাকিলে 

বায়ু কোস্টে বুধ থাকিলে, উত্তর দিকে, এবং বৃহস্পতি 

ধাঁকিলে হৃতদ্রব্য ঈশীন কৌণে আছে বলিয়া দিবে। 

যদি কেন্দ্রে একাধিক গ্রহ থাকেন তাহ। হইলে যে গ্রহ 

বলবান্ সেই গ্রহ যে দিকের অধিপতি সেই দিকেই নষ- 

দ্রব্য আছে বলিয়। দিবেন । 

যদি কেন্দ্রে কোন গ্রহ না থাকে, তাহা হইলে, লগ্ন 

অবলম্বন করিয়া দিক নিরূপণ করিবে । অর্থাৎ যদি মেষঃ 

সিংহ ও ধনু লঞ্মে প্রশ্ন হয় তাহা হুহলে নইউদ্রব্য পুর্বব 

দিকে আছে, যদি বদ, কন্যা ও মকর লঞ্মে প্রশ্ন হয়ঃ 

তাহ! হইলে নইদ্রব্য দক্ষিণ দিকে আছে, মিথুন তুলা ও 

কুন্ত লগ্মে প্রশ্ন হয়, তাৎ। হইলে নউদ্রব্য পশ্চিম দিকে 

আছে, যদি কর্কট বৃশ্চিক বা মীন লগ্পে প্রশ্ন হর? তাহা 

হইলে সেই নষ্ট বস্ত উত্তর দিকে আছে, নির্দেশ করিয়া 

দিবে । এ নইদ্্রব্য কত দূরে আছে জানিতে হইলে যে 

লগে প্রশ্ন হইবে তাহীর প্রথম চারি নবাংশ পরিত্যাগ 

পূর্বক পঞ্চম নবাংশ হইতে গণনা করিয়া, যে নবাংশে 

প্রশ্ন হইয়াছে তাছা যত নবাংশ হইবে, তত যোজন 

অন্তরে বস্তু আছে, নির্দেশ করিয়। দিবে । প্রথম নবাংশ 

হইতে পর্চম নবাংশ পর্য্যন্ত হৃতন বস্ত স্বদেশের মধ্যে 

পূর্বোক্ত দিকে স্থিত আছে। | 

গতঞ্ক কুত্রচিন্তাগে চৌরং পৃচ্ছতি প্রচ্ছক: । 

যদি চন্দ্র ভবেলগ্নে তদ। পূর্বগতং বদেৎ। 

দশমে,চন্ত্রমাঃ প্রশ্নে তদ1 নষ্টস্ত দক্ষিণে । 

সপ্তমেচ ভবে্ন্তব্তদ। বিত্তন্ত পশ্চিমে ॥ 

চতুর্থে চ ভবেঙ্তনত্ স্তদা পৌম্যদিগুচ্যতে | 

মতাস্তরেণ দ্রিগ্ভাগে। বিজ্ঞাতব্যো। বিচক্ষণৈঃ 

অগ্নিরাশৌ চ পূর্বে স্তাৎ জলরাশৌ তথোত্বরে। 

পশ্চিমে বাতরাশৌ চ ভূমিরাশৌ চ দক্ষিণে 
তাঁজিক প্রশ্ন । 

চোর অপহৃত ভ্রব্য লইয়া কোন দিকে পলায়ন 

১৩ 

করিয়াছে জানিতে হইলে দেখিবে যে, চত্দ্র যর্দি লগ্নে 

থাকেন, তাহা! হইলে চোর পূর্ব দিকে লইয়া শিরাছে, 
নির্দেশ করিবে । যদি প্রশ্ন কালে চন্দ্র দশমে থাকেন, 

তাহা! হইলে হৃতদ্রব্য দক্ষিণ দিকে লইয়। শিয়াছে, 

বলিয়৷ দিবে। যদি চন্দ্র সপ্তুমে থাকেন, তাঁছ! হইলে হৃত- 

দ্রব্য পশ্চিমে শিয়াছে বলিবে। যদি চন্দ্র চতুর্ধে 

থাকেন, তাহ। হইলে চোর উত্তর দিকে লইয়। শিয়াছে, 

স্থির করিবে । পণ্ডিতগণ অন্যমতেও দিকৃ নিরূপণ করিয়। 

থাকেন । অগ্সি রাশিতে অর্থাৎ মেষ, সিংহ ব1 ধনু রাশিতে 

প্রশ্ন হইলে হৃতদ্রব্য পুর্ব দিকে আছে স্থির করিবে 

জল রাঁশিতে অর্থাৎ কর্কট, বলশ্চিক বা মীন রাশিতে প্রশ্ন 

হইলে হৃতদ্রব্য উত্তর দিকে আছে, বলিবে। বায়ু 

রাশিতে প্রশ্ন হইলে অর্থাৎ মিথুন, তুল বা কুম্ত রাশিতে 

প্রশ্ন হইলে সেই দ্রব্য পশ্চিম দিকে আছে, নির্দেশ 

করিবে । ভূমি রাশিতে অর্থাৎ ব্য, কন্যা ও মকর রাশিতে 

প্রশ্ন হইলে নষ্ট বস্ত দক্ষিণ দিকে আছে বলিয়। দিবে 

হৃতনক্ট লাভালাভঙ্ঞানম্। 
পূর্ণশবী লগ্রগতঃ শুভো বা, শীর্ষোদয়ে সৌমানিরীক্ষিতণ্চ। 

নষ্টম্ত লাভং কুরুতে তদাশু লাভোপয়ান্তো বলবান্ সদৈব ! 

অন্যচ্চ । শীর্ষোদয়ে বিলগ্নে চ, শুটভৈঃ সংযুতবীক্ষিতে । 

পূর্ণচান্দ্রো৷ বলে। লাভে লাভে যদি শুভং ভবেৎ ॥ 

পঞ্চমে বা দ্বিতীয়ে বা সহজে বা যদি স্থিতাঃ। 

' সোম্য গ্রহ! বিনষ্টস্ত তদ1 লাভং খিনিপ্দিশেৎ | 

হৃতনষ্ট লাভালাত পৃচ্ছায়াং যন্মিন্ তন্মিন্ লগ্নে, পৃচন্ত্ো 

যদ্দি তিষ্ঠতি শীর্ষোদয়ে লগ্নে বা শুভ গ্রহৈরবলোকিতঃ শুভ গ্রছে। 

বা তিষ্ঠতি খদি বা । একাদশে গৃহে বলবান্ শুভস্তিষ্ঠেৎ ভদ] 

হৃত নষ্টন্ত ধনাদিলাভং কুকুত ॥ 

যত্রাংশে চ ভবেচ্চন্তস্তদ্রংশক্ষণাধিপেন চেৎ। 

দৃশ্যতে চন্দ্রম! প্রশ্নে নষ্টসন্ত লভতে তদা ॥ 

হতনষ্টলাতা লীভ পৃচ্ছায়াং যত্রাংশে চন্ত্রস্তিষ্ঠতি তন্তাংশন্ত 

যৌরাশিস্তস্তাধিপেন স চন্দ্রো! যদি দৃশ্ততে তদ নষ্টং লতাত ইতি 

বুধজীবস্ুক্া, যদি প্রত্যেকং কেন্দ্রগা্ত বস্তি । 

কথয়তি নষ্টলাভং তদাল্পলাভঞ্চ পৃচ্ছায়াং ॥ 

হৃতনষ্ট লাভ পৃচ্ছায়াং কেন্দ্রে বুধল্ীবগুক্রা! যদি ত্িষঠপডি 

৩৩ 
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তদ। নষ্টং লাভং কথম্বতি | যদি বুধারদীনামেকঃ কেন্দ্রে তিষ্ঠতি 

তদাল্ললাভঞ্চেতি । 

যদি ক্রুরগ্রহো। লগ্নে জায়েশং লগ্মপং প্রবং । 

প্রপশ্ঠতি ততস্তন্ত নষ্টং বিশ্বতমাপ্যত ॥ 

লগ্রসপ্তময়োঃ পাপাঃ সৌম্য! নবমলগ্রয়োঠ । 

বিশ্বৃতঞ্চ হতং নং তদ। শ্বল্পমবাপাতে ॥ 

ধনপো। রিপ্ফগঃ স্্ধ্যাহুদিতো। ভবতি স্কট । 

তদাপি কিমপি স্বন্নং প্রাপ্যতে তত্র নষ্টকং ॥ 

হৃতনষ্ট লাভালাভ পৃচ্ছায়াং যদি দ্বিনীয় গৃহস্বামী হ্্যযাদ্বা- 

পশ স্থানে স্কুটমুদিতো৷ ভবতি অন্তগতো ন ভবতি ৷ তদাপি 

নঈ বিশ্বৃতধনাদেঃ কিমপি স্বল্পং প্রাপ্যতে । 

যদ্দি চন্ত্রো! ব্যয়ং ত্যক্ত। লগ্ননাগেন সংঘুতঃ 

পর প্রার্থনয়। কিঞ্চিৎ তদা যত্বেন লভ্যতে । 

অন্তগহগতশ্ন্ত্রো ভবতি লগ্ন নাথেন যুতস্তদা যদ্বেন পর 

পার্থনয়ানষ্টংলভাত ইতি ॥ 

দযুননাথেক্ষিতে নষ্টং কষ্টলভ্যঞ্চ লগ্মপে। 

ছুর্ধলেলব্ধিযোগেহপি লব্ধিঃ কর্ণমখাবহাঃ।॥ 

ইতি তাজিকপ্রশ্ব 

ধনেশ লগ্ননাথৌ দ্বৌ লগ্রং যদি ন পশ্ঠতঃ । 

ননিংম্বরতি শন্দোইপি লাভস্ত চ কথাকুতঃ ॥ 

জায়েশং হুর্মারাশৌচেৎ লগ্ন স্বামী ন পণ্ঠতি । 

তস্করস্বীকৃতং ড্বাং প্রাপ্যতে ন কথঞ্চন ॥ 

ৃ প্রশ্নদীপ প্রকাশিণী । 

ভনতনষ্ট লাভালাভ গ্রশ্নে সপূমগ্রহাধিপঃ সিংহরাশৌ স্থ্যা 

নতরাশৌ বাস্থিতং যদি লগ্রাধিপো ন পশ্াতি তদ| হৃতং বস্ত 

গোর স্বীকতং। কেনাপি প্রকারে ন নভ্যন ইতি। 

লশান্থিতীয়ে যদি বা ভূতীয়ে কেন্দ্রে বায়ে বোপচয়ে শুভে বা। 

শুনেন ঘৃক্তে হৃতনষ্ট লব্বি বাঁলাদ্বিচিস্ত্যা সকলার্ধ পাদৈ? ॥ 

| প্শ্নরত্রাঙ্কুর | 

হৃতনন্ট লাভীলাভ কাঁলজ্ঞানমৃ । 

শ্লধিয়াং স্থুগণিত বিদাং পরং 

ভবতি তত স্লবুদ্ধিমতাং কালজ্ঞানার্থং। 

যুদ্ধ জয়ার্ণব প্রৌোক্তঃ কালোলিখ্যতে । 

তত্রগৌরীং প্রতি শঙ্করবাক্যং ॥ 

পগ্স্ত যোইংশকে। দেবি তন্যস্বমী তু যোগ্রহঃ। 

সগমং 

কট 

লাগ্নিক প্রশ্নগণনা । 

তদ্বসাৎ কাল বিজ্ঞানমুদিতাংশক সংখায়! ॥ 

সুর্য্যেহ্য়নং ক্ষণাশ্চন্দ্রে দিনমারে তথ বুধে | 

খতবশ্চ গুরৌ মাসাঃ শুক্রে পক্ষাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ 

সর্যাপুত্রে সম! দেবি সর্বত্রৈবং বিধিস্বৃতঃ । 

লগ্ন্ত যন্মিন্ নবাংশে প্রশ্নো ভবতি তম্ত নবাংশস্ত যোইধিপ: 
স্তদ্বশাৎ ক্রমেণ কালং বদেং। অথ তদ্বশাৎ কালগ্ঞানং তাবদং 

শক সংখ্যেতি উদ্দিতাংশক প্রশ্ননবাংশক সংখ্যয়! তদ্যথ! | লগ্রস্ত 
প্রথম নবাংশকে প্রশ্্রেকেতে একময়নাদিকং দ্বিতীমে দ্বিতীয়ং 

তৃতীয়ে 'তৃতীয়ং চতুর্ঘে চতুর্থং পঞ্চমে পঞ্চমং যষ্ঠে ষটসপ্তমে 

সপ্তমং অষ্টমে অষ্টমং নবমে নবমমিতি রূপং কিংকালো! ভবতি 
অয়মর্থঃ ॥ যথা মেষস্ত প্রথম নবাংশে প্রশ্রোভবতি তদা তস্য 

নবাংশশ্ত কুজোধিপত্তদ্বশার্দিনং উদ্দিতনবাংশক সংখায়৷ এক 

দিনং তবতি, মেষস্তৈব দ্বিতীয় নবাংশকে প্রশ্নে তস্ত শুক্রো- 

ইধিপন্তদ্বশীৎ শুক্রো২ধিপনবাংশ দ্বিতীয়স্তেন তব পক্ষ 
বন্তবেটী) মেষস্ তৃতীয় নবাংপে প্রশ্নে তন্ত বুধোহধিপত্তদ্বশাৎ 
খধতব উদ্দিতনবাংশান্ত্রয়স্তদ্বশাৎ ত্রয়ো খতবে! বাচযাঃ) মেষ- 

স্তৈব চতুর্থ নবাংশে প্রশ্নে তশ্তাধিপশন্রস্তদ্বশাৎক্ষণ৷ উদ্দিতাঃ 

উদ্দিতনবাংশশ্চতুর্থন্তেন চত্বারঃক্ষণাঃ | মেষ শ্যৈব পঞ্চম নবাংশে 
প্রশ্নে তশ্যাধিপঃ সুর্যান্তদ্বশাৎ অয়নানি । উদ্দিত নবাংশাঃ পৰ্ঃ 

তেন পঞ্চায়নানি মেবন্তৈব ষষ্ঠ নবাংশে প্রশ্নে তশ্য।ধিপো! বুধ; 
স্তঘঘশাদতবঃ উদিত নবাংশাঃ ঘট তেনষট, খতবঃ। মেষস্তৈব 

সপ্ন নবাংশে প্রশ্নে তশ্ত শুক্রোহধিপন্তদ্বশাৎ পক্ষাঃ উদ্দিত- 

নবাংশাঃ সপ্ত তেন সপ পক্ষা মেষঠ্তৈব অষ্টম নবাংশে প্রশ্নে 

তস্য কুজোহধিপস্তদ্বশাৎ দিনানি উপ্দিতা নবাংশা তেনাষ্ট- 

দিনানি মেষন্তৈব নধমনবাংশে প্রশ্নে তস্য গুরুরধিপক্তদ্বশা- 

নাসা উদিত নবাংশো নবম ইতি । বুযন্ত নবাংশে প্রাপ্তে তশ্ত 

শনিরধিপন্তদ্বশাদন্দ উদ্ীতৈক নবাংশাদেকাবো। বক্তব্যঃ | 

তথাবুষশ্তৈব দ্বিতীয় নবাংশে প্রশ্জে তন্তাধিপঃ শনিস্তত্বশাদকঃ 
উদিত নবাংশাদক্দো বাচাঃ এতৎ ভূৃতীয় নবাংশাদাবপি বৃবে 

২পি মিখুনে তথেব জয়া মতাঃ। 

হৃতধননিরূপণম্। 

মেষে মেষাংশকে বাইপি যদি চন্দ্র! বলী ভবেৎ। 
স্বর্ণরৌপ্যাদ্দিকং স্পষ্টং ঘটিতং মরকতাদিকং ॥ ১ ॥ 
ৃষ্টে চ গুরুণুক্রাভ্যাং উচ্চেচন্ত্রে গ্রুবং বদেৎ। 

রদ্ধরৌপ্যং গতং প্রশ্নে জ্যোতিঃ শান্ত্রেতুসন্মতৃং ॥ ২। 



লামিক প্রশ্মগণন। | 

বষে গুরৌ চ চক্রে চ কিছ্বা বৃষনবাংশকে। 

বন্ত্রানি রাজযোগ্যানি নানারূপাণি সংদিশেৎ ॥ ৩ 

মিথুনে মিথুনাংশে ব! জীবে রৌপ্যগতং মতং । 

চক্দ্রেরিপ ফগতে বস্তু হৃতং তৃক্তঞ্চ তক্করৈঃ ॥ ৪ 

কর্কে কক্ণীংশকে বাপি জলজাত ধনং বদেখ। 

বৃষে বৃযাঁংশকে বাহপি প্রধান ভৃষণং বদেৎ ॥ ৫ 

ূরধা্ধিনিঃ হতে গুক্রে শস্ত্র লৌহ সমাদিশেৎ । 

মেষরাশৌ ভবেচ্চন্দো মন্তকে ধারিতং ধনং ॥ ৬ 

রুষে চন্ত্রে ভবেদ যত্র কর্ণ ধার্য্যস্ত ভৃষণং। 

সিংহে কুর্য্যেক্ষিতে নষ্টে চক্রে তত্রৈব সংস্থিতে ৷ 

লৌহকাংস্ত ভবেরষ্টং ঘটিতা ঘটিতং মতং ॥ 
গ্রশ্নকৌমুদী | 

মিথুনে মিথুনাংশে বা স্থিত্বা লগ্মং প্রপশ্ঠতঃ ৷ 

যদ গ্রহস্তদা বস্ত দ্বিজাতীয়ং গতং বদেৎ। 

দশমস্থং স্ুরাচার্য্যং সপ্তাঙ্থো যদি পশ্ঠতি | 

তরদৈকং যদি রূপন্ত স্বর্ণ তত্র গচ্ছতি ॥ 

জীবঞ্চেৎ সপ্তমে তৃর্য্যে শনিঃ পশ্ঠতি কেবলং । 

তৈকং জাতি রূপস্ত দ্রব্যং গচ্ছতি তগ্করং ॥ 

প্রশ্নদীপ প্রকাশনী । 

লগ্নে ভাস্বতি ভূম্থতে চ কনকং রোপ্যং সিতেন্দাক্মজে । 

লৌনং ভাঙ্করনন্দনে তমসিজে স্বর্ণং সরত্বং গুরেী ॥ 

ইং শাসতি ধাতৃবাদ বিষয়েহপ্যার্ধ্যাঃ ফলং কিংপুনঃ। 

দীপ্তে সিদ্ধি রখগ্ডিতাত্র খচরে মিথ্যা! প্রয্াত্বন্যথা ॥ 

চণ্ডেখর । 

অংশকা জজ্ঞায়তে দ্রব্যৎ | 

অধুনা হৃঠদ্রব্যাদীনাং ভ্তানার্থমাহ। অংশকাদিতি । অংশ. 

কা তৎকাললগ্রনবমভাগস্বর্ূপকাৎ দিগ্দেশকালানাং জ্ঞানং 

তস্বরস্ত চ ধাতুমূলজীবাখ্যানমপন্ৃ তং জ্ঞায়তে এতচ্চপৃর্রমেবব্যা- 

খাঁতং স্বাংশং বিলগ্রাদিত্যাদিনা রাশিস্ব্ূপং বক্তব্যং তথাচ 

লণুজাতকে অরুণসিতহরিতপাটলগা গু বিচিত্রাঃঠ সিতেতর 

পিসঙ্গৌ পিঙ্গলকর্বরবন্কমলিনা প্চয়ে! হথাসং খ্যমিতি। তত্রচ 

মেষবৃষকুস্তমীন! থা: মিথুনকর্কটধসুম্মকরাঃ মধ্যাঃ হরিযুব- 

তিতুলালয়ঃ স্থৃতা লগ্রপ! দর্থাঃ। দীর্ঘ দন্ধং মধ্যং নবাং শকাজ্- 

জ্দেয়ং। তথা চান্মদীয় প্রশ্নপ্রানে ভ্রন্বং পরিবর্ত লং মধ্যমা দীর্ঘ 

মনীবায়তং অংশপতৌ সবলেতস্তঃসারং অল্পবলে অন্তরে শুধিরং 

নীচস্থে ভূমিগতং নষ্টগ্রায়মিত্যাদি প্রকারেণ অংশকাদ্-ব্যং 

জায়তে। ইতি ভট্রোৎপল। 

১৫ 

নবাংশানুসারে দ্রব্য নিরূপণমূ। 

মেষস্য | 

মেষস্ত প্রথমে ভাগে ধাতু তাত্রং ন সংশয়ঃ। বঙ্গং বা 
মৃত্তিকাদগ্ধং চতুরত্রং ত্রিকোণকং ॥ ১) দিতীয় ভাগে মেষস্ত 

মূলঞ্চ জলজন্তথা । ন্লিগ্ধপত্রঞ্চ ক্ষারং বা অল্নং বাপি বদদেদ্দিজং ॥২ 
তৃতীয়ভাগে মেষশ্ত জীবং দ্বিপদ সংজ্ঞকম। দম্পতী ব! 

গর্ভযূতাং নারীং বা চক্ষুসংযুততাম্ ॥৩॥ চতুর্থভাগে সংপ্রাণ্তে ধাতুং 
রজত থণ্ডকম্। অঙ্গুরীয়কতস্কানাং চতুরঅং ন সংশয় ॥ 9 ॥ 

মেষস্ত পঞ্চমেভাগে সিদ্ধমূলং ন সংশয়ঃ | ফলং বা কটু সগ্মং ব। 

চতুরত্রং তৃণািকম্।1৫॥ মেষস্ত ষষ্ঠভাগে চ জীবঞ্চ দেবতাসমম । 

নারী বা স্বন্দরী গৌরী স্ত্রীরন্তে। বা পুমান্ সুধী ॥ ৬ ॥ মেষন্ত 
সপ্তমে ভাগে ধাতু রজতসম্লিভম্। অস্থুরীয়কখণ্ডং বা চতুরশ্রং 
বিধীয়তে || ৭ || মেষস্তাষ্টমভ গে চ মূলং পৃষ্টং সভশ্তকম্। 

জীহ্বা মার্নকাষ্ং বা চত্ুরতং স কণ্টকম্ ॥৮॥ মেষস্ত নব- 
মেজীবো ধন্ুর্বিদ্যা বিশারদঃ । ক্ষত্রিয় গৌরবর্ণো বা পুরু 
যোত্বম পণ্ডিতঃ ॥ ৯ ॥ | 

বৃষস্থ) | 

বৃমস্ত প্রথমে জীবং মৎন্তং বা জলঙস্তথা। বিড়ালং মুখিকং 

ব্যাত্রং শুগালং শশকং বৃকম্ ॥ ১ ॥ বুষস্তয দ্বিতীয়েভাগে মূলঞ্চ 

কুষ্ণবর্ণকম্। জলঙজং তিক্তকাষ্ঠং ব1 দীর্ঘাকৃতি ন সংশয়ঃ || ২ 7 

তৃতীয়ে চ ভবেদ্ধাতুঃ স্বর্ণ রত্ব সংযুতঃ | পিত্তলং বর্তলাকাবং 

অন্থুরীপদ্মসগিভম্ ॥ ৩ ॥ বৃষস্ত তূরধ্যগেগীবং মেষাদিঞ্চ চষ্পদম । 

রক্রবর্ণং বলযুতং দগ্ধাঙ্গং ব| বিচিন্তয়েৎ ॥9 1 পঞ্চমে চ ভবে 

নূলং ন্গিগ্ধং থণ্ডং কষায়কম্। ফলঞ্চ বর্ত লাকারং মধুরং বা 

বিচিন্তয়েৎ ॥ ৫ ॥ যষ্ঠে চ ধাতু ধাম্যাদি সুবর্ণমস্থুরীয়কম্ । রজতং 

ঘটিতং বাপি পাষাণ পরসংযুতম ॥ ও ॥ বৃষস্ত সপ্তমেঞ্পীবং বনু- 
পাদাদি মংযুতম্। ভঙ্গে! বা ককটে! বাপি জলস্থলনিবাসিনৌ ॥৭ 

অষ্টমেনূল হক্ম্ক দী্ঘং কটু মর্তকমূ| গষ্বং গন্জং শলীলম্কং 
পতনং বা জলাশয়ম্ ॥৮ ॥ বৃষস্ত নবমে ধাডুঃ পিত্তলো বর্ত - 

লারতিঃ। স্থবর্ণং তাত্রসিন্দ,রং হি্কুলং পাক সংযুতম্ ॥ ৯॥ ॥ 

মিথুন । 
যুগ্স্ত প্রথমে ধাতুঃ পাওুবং পর্বতাকতিঃ। অথবা রাজতং 

খণ্ড চতুরশ্রং ধন্গঃ সমম্।। ১৪ দ্বিতীয়ে চ তবেস্মুলং দগ্ধ 
কটুপত্রকম। কটুকং কণ্টকীপত্রং জ্টাবকং বা সভম্মকম্ ॥২॥ 



১৬ ৫ 

ভূতীয়ে ঘোটকং জীবং মনুষ্যং বা সপাপকম্। গৌরং বা! গ্তাম- 
বর্ণ বা দম্পতী বা দ্বিজোত্তমম্॥ ৩। তৃর্ধ্যে ধাতু স্বর্ণঞ্ণ 
পিত্তলং বা বিচিস্তয়েৎ। অথব| পুজন দ্রব্যং দৈবো ব! ধাতু 
প্রস্তরঃ ॥ ৪7 যুগ্নন্ত পঞ্চমেমূলং দীর্ঘং কটুক পুষ্পকম্। কৃষ- 

বর্ণঞ্চ মাল্যং ব। করকে ছিজ্রসংযুতম্ ॥ ৫1 যুগ্মাষষ্ঠে ভবেজ্জীবং 

মতন্তং ব1 গর্ভসংযুতম্। অথব। পাপ বহুলং তৃদেবং বাদরে- | 
স্থিতম্ ॥ ৬ ॥ যুগান্ত সধ্রমেধাতুঃ তাত্রবর্ণে। ন সংশয়ঃ। বঙ্গং বা 

মৃত্তিকাদগ্ধং. চতুরআরং ত্রিকোণকম্ ॥ ৭ ॥ অষ্টমে চ ভবেম্মলং 

ধান্যং ব৷ তিল সর্ধপম্। যুগলং কলবিষং বা কুম্মাণং বা লতা- 

যুতম্ ॥ ৮ ॥ নবমে চ বদেজ্জীবং মন্ষাং দেবতাসমম্। জলা- 

স্তিকম্ মৃগানাঞ্চ গাবে। বা শুক্ষবর্জিতম্ ॥ ৯ ॥ 

কর্কটম্তা। 

কর্কট প্রথমেত্রীবং জলজং শ্বেতবর্ণকম্।  ভেকো! বা কর্ক- 

টামৎগ্তং দেবে। বা দেবলদ্বিজঃ ॥ ১ ॥ দ্বিতীয়ে চ তবেন্ম.লং শুষ্- 

কাষ্টভৃণাদিকম্। ফলং বা! কটুপত্রং ব! শ্বেতবণঞ্চ বর্তলম্ | ২ 

তৃতীয়ে চ ভবেদ্ধাতুঃ স্বর্ণ; পিত্তলাদিকঃ। নারীনাং ধারদরব্যং 

সচ্ছত্রং ধঙ্গুরাকৃতিম্ ॥ ৩॥ চতুর্থে দ্বিপদো স্সীবো মনুষ্যশ্চ 

দ্বিজোত্তমঃ॥ মধ্যবয়ঃ শ্তামবর্ণং পুংসো। ব ছুমুধিস্তিয়ঃ ॥ ৪ ॥ 

পঞ্চমে চ ভবেম্ম,লং সিন্ধং বা কটুকাদিকম্। দীর্ঘং বা ফল পুস্ঞ্চ 

পতনং ৃততিকাস্তিকম্ ॥ ৫ যষ্ঠেধাতু হুবর্ণধচ চিত্রঞ্ণ প্রন্তরা্ধি- 

তম্। খণ্ডং ব। যুগলং বাপি দানাদীনি বিশেষতঃ ॥ ৬ ॥ সপ্তমে 

চ বদেজ্জ্রীবং সদীর্ঘগ্চ চতৃষ্পদম্। খঞ্জং বা পীড়িতং বাপি পর" 

দেশগতঃ সুধী ॥৭॥  অষ্টমে তিজ্তমূলঞ্চ কণ্টকী বৃক্ষমেবচ । 

ছিদ্রং বা! ক্কষ্ণবর্ণঞ দ্গ্ধং বাঁপি বিচারয়েৎ॥ ৮ ॥ কর্কটে নবমে 

ভাগে স্ববর্ণং রজতং যুতম্। পিত্তলংব৷ জলাঁধারং চক্তীকারং 

সচিত্রকম্।। ৯ )। 
সিংহন্য 

সিংহস্ত প্রথমে ধাতুং সুবর্ণ তাত্র সং চা । প্রবালং বাপি 

বৈছধযং মুক্তাস্বাকীটসংযুতং ॥ ১॥ সিংহস্ত দ্বিতীয়ে মূলং কটুকং 

শ্তামরক্তকম্। ফলং ঝ৷ কনদবর্ত,লং চিত্র যুক্তং সমূত্রকম্ ॥ ২ ॥ 

ভৃতীয়ে চ ভবেজ্জীবো। মনুষ্য বুগলম্তথা । বণিজং কর্ণ কর্তারং 

শ্তামবর্ণং বিধীয়তে ॥ ৩ ॥ ততশ্চতুর্থে সিংহস্ত ধাতুং রজতমি- 

শ্রিতম্। স্ত্রীণাং ধারণ বন্তূমি জলপাত্রং প্রসংশতে ॥ 3 ॥ পঞ্চমে 

লয়স্কঞ্চ ফলং বা খেত পাওবম্ সর্ষপং বা তথা ধান্যং অথবা 

জটপত্রকম ॥ ৬ ॥ হঠেজীব্ঃ শামবর্ণো বালকং বা বিচিত্তয্নেখ। 

লীয়িক প্রশ্থগণন। | 

চিত্রবেশযুত! নারী খর্বদেহী চ গ্নেচ্ছতা (৭1 অষ্টমে মৃলরক্কঞ্চ 
গ্ধং বাপি বিচিস্তয়েখ। অথব! কণ্টকীপত্রং শুধং বাপি বিচিত্ত- 

য়েখ।৮। মবমে চ ভবেজ্জীবো মনষ্যো ঘোটকান্থিতম্ | কাব্যঞ্চ 
্ত্রীরতো। নিত্যং পণ্ডিতং চার্থবেদীনাম্ ॥ ৯ ॥ 

কন্যায়াও | 

বন্তায়াঃ প্রথমেজীবং সর্পাকারং ন.সংশয়ং । জলজং বাতথা 

মত্শ্কং অপদং বা! সরীস্থপং ॥১॥ ॥ দ্বিতীয়ে চ ভবেন্ূলং শ্যাম- 

বর্ণঞ্চ পত্রকং কষায় যবচূর্ণং বা দেবস্থান তরং সদা ॥২ ভৃতীয়ে 
চ ভবেদ্ধাতু সবর্ণং বতু্লাক্কতি অথবা! তাক্ুসাধারং চিত্র- 
যুক্তং ন সংশয়ঃ ॥ ৩।॥ চহুর্থেচ বদেজ্জীবং মেষশৃঙ্গসমাকুলং । 

হরিণং বা রক্তবর্ণম্ দগ্ধং বা রোগ সংযুতং ॥ ৪ কন্তায়াঃ পঞ্চমে 
মূলং শ্বেত বর্ণং বিচিস্তয়েতৎক্ষীরকাখ্যাবহুবীজং সজলং বা 
লতাযুতং 1৫ কন্তা৷ ষষ্ঠে ভবেদ্ধাতু স্বর্ণং বর্তলাঞ্কতি মাল্যং বা 

চিত্র সংযুক্তং নারীণাঞ্চ বিভূষণং ॥ ৬॥ কন্ঠায়াঃ সপ্তমে জীবং 
শ্বেতরক্তং জলোস্তবং ৷ অপদং মীন সর্পাদি চক্রাকারঞ্চ মন্তকং ॥৭ 

অষ্টমে চ ভবেন্মূলং সুক্ষ শ্বেতর্তকম্। কটুকং চতুরত্রঞ্চ শুককং 
বাপি তুলাদিকম্ ॥৮॥ কন্ঠায়! নবমে ধাতুং পিত্বলং বা সুবর্ণ 
কম্। বর্তিক। তৈলযুক্তঞ্চ তাম্বলাধারচিত্রকম্॥ ৯॥ 

তুলায়াঃ। 

তুলায়াঃ প্রথমে ধাতুং শ্বেতং রজত খণ্কম্ নার্্যাভরণ 
দ্রব্যং বা বামাঙ্গস্ত বিচিন্তয়েৎ ॥ ১ ॥ তলায়! দ্বিতীয়ে মূলং রক্ত 

পিঙ্গল বর্ণকং অথবা! কটুকং পত্রং দগ্ধং বা কণ্টকী ফলং ॥ ২॥ 

তুলায়াস্ততীয়ে জীবং ' ঘোটকং বা মন্ুষাকম্। দ্বিত্তীয়ং 

তৃতীয়ং বাপি ধহুরকিদ্া বিশারদ; | ৩ চতুর্থে চ ভবেদধাতু 
লৌহং বা দীর্ঘ খণ্কম্। সচ্িত্রং যন্ত্র যুগ্ঞ্চ কাংন্ত বাপি স- 

তগ্নকম্ 1181 তুলায়াঃ পঞ্চমে মূলং ফলং তিক্তং সুদীর্খ- 

কম্। পুষ্পং পর্য্যোসিতং বাপি দগ্ধভাওং সনীপগঃ ॥ ৫ ॥ 

তুলাধষ্ঠে ভবেক্্মীবং জলজং ক্রষ্চবর্ণকম্। অথবা বিপ্রযুগলং 

বৃদ্ধধেব বিচিন্তয়েৎ ।। ৬7 তুলয়াঃ সগ্ঘমে ধাতুং বর্ণ, ১ 

তান্ত্রমিশ্রিতম্। প্রবালং স্কাটিকং বাপি অধাম্াং হিঙ্কৃলাি- . 

কম্॥৭॥ অষ্টমে চ তবেন্সুলং লি্ধং কটুরসাশ্রিতম্। 

রাজ্যং ভূমি” লতীখণডং আস্রকং বা বিটিস্তয়েৎ ৮). তুলায়! 

নধমেজীধং মকুধাং জ্তামবর্ণকৃষ্ । নি বা টার 

কারধ্যরতঃ সঙ্গ! ॥ ৯1) 



লামিক প্রপ্নগণলা। 

| স্বশ্চিকম্থ | 
বৃশ্চিক প্রথমে ভাগে জীবং বহু পর্দান্বিতং । জলঙ্গং কর্কটং 

- সর্পং মণ্.কং বা বিচিত্তয়েৎ ॥ ১। দ্বিতীয় চ তবেন্মলং শ্বেতং 
কটুকপত্রকং অথবা! ফলতিক্তঞ্চ ত্বচং কটু কষায়কং ॥২।॥ 
তৃতীয়ে চুঞ্তবেন্ধাভু পিত্তলং চিত্রসংযুতং অথ যন্ত্র সমীপস্থং 

স্থবর্ণং তাত্র মিশ্রিতং ॥ ৩॥ চতুর্থেচ ভবেজ্জীবঃ শ্তামবর্ণে।- 
দ্বিজোত্বমঃ ৷ অথব! ব্যাপিকা নারী ভ্রষ্টা পররতা। সদ! ॥ ৪ ॥ পঞ্চ- 
মেচ তবেন্স,লং দর্ধঞচ শুরু রক্তকং তিকং ব! কটুকং বাপি চতুর- 
শ্রং ফলং দলং॥ ৫ ॥ ষষ্ঠে ধাতুং ন সন্দেহঃ সুবর্ণ, বর্ত,লারুতিং। 
মঞ্চস্থং দেবত] দ্রবাং চতুরস্খ সচিত্রকং ॥ ৬ ॥ সপ্তমে চ বদে- 

জ্ীবং মৃগাদদীনি চতুপ্দং। বনজং বৃকব্াস্্ার্দি জন্ুকিংব! বিচি- 
স্তয়েৎ ॥ ৭ ॥ অষ্টমে মূলং দীর্ঘঞ্চ তিক্তঞ্চ কল যুগাকং ।. কৃষ্ণ বর্ণং 

পত্রযুতং পুষ্পং ঝ1 ছিত্র- সংযুতং ॥৮ ॥ নবমে চ ভবেদ্ধাতুন্থবর্ণং 
বর্ডলার্কৃতিঃ অথব! পিত্তল দ্রব্যং লাধারং বিচিন্তুয়েৎ ॥ ৯ | 

ধনুষঃ | 
চাপন্ত প্রথমে ধাতুন্বর্ণং পিত্বলাদিকং। তাতরং বা ঘ্টিতং 

বর্ণ রজং বা পরিচিস্তয়েৎ॥ ১॥ দ্বিতীয়ে চ ভবেম্ম,লং শ্বেতবর্ণক 
পুষ্পকং ৷ অথব। তিক্ত মধুরং পত্রংবানাত্র সংশয়ঃ ॥ ২।। ভৃতীয়ে চ 
তবেক্জীবো যুগলঃ শ্তাম বর্ণকঃ। নারী বাযুব্তী কন্যা গর্ভিণী 

বা শিশুত্রয়ঃ ॥ ৩॥ চতুর্থে ধাতুরজতং জলাধারং বিশেষতঃ ৷ 

অথব! রাজ'তং খণ্ডং তঙ্কাং বা প্রস্তরাদিকং ॥ ৪ ॥ পঞ্চমে চ তথা- 

মূলং রক্তপাণ্ড চতুরত্রং। ফলঞ্চ কটুকং ছিত্রং পুষ্পঞ্চ শুর 

পত্রকং৫॥ ষ্ঠ ধন্থুষি সংপ্রাপ্তে জীবঞ্চ হ্তা মবর্ণকং যুবতীং বা চি- 
ত্ররতাং বালকং ব1 বিচিস্তয়েৎ ॥ ৬॥ চাপন্ত সপ্তমে ধাতু রজতঞ্চা- 

সুীক্সকং নারীণাং বামহত্যন্ত চাতির্ববাপি জলাস্তিকে ॥ ৭ ॥ চাঁপহ্য 

চাষ্টমে মূলং তিক্তং কটুকমিশ্রকং | রক্তপাওব পুষ্পং বা দগ্ধ 
ধন্যাদিকং বধেৎ ॥ ৮ ॥ চাপন্ত নবমে জীবং ঘোটকং বা চতুষ্পদং 
দবিতীয়ং বা ভৃতীয়ং বা মনুষ্যং দেবত। যুতং ॥ ৯॥ 

, মকরন্য | | 
মকর প্রথমে জীবং ব্যাপ্ত বা বৃকজদ্বুকিং। অথব। জলঙ্গং 

জীবং নধশূঙ্গ সমাকুলং ॥ ১॥ দ্বিতীয়ে চ তথ! মূলং তিক্তং দীর্ঘং 
সছিগ্রকং কণ্টকং বিগুলং গাজং বর্ণ কৃষ্ণপিঙ্গলং ।। ২ ॥ মকর 
তৃতীয়ে ধাতুং স্বর্ণ, ছি সংযুতং পল্মাকারবিচিত্রঞ্চ জলাধারং ন 

. সংশয়ঃ 1 ৩। চতূর্ধেতু বদেজ্জীবং শূঙ্গং খুরচতুষ্টং। গাবোব। 

মহিষং ছাগং মেষং ব! বনদত্তবঃ ॥ ৪ পঞ্চমে চ দ্ষিপ্ঠসূলং ক্ষারং 

বা তিক্কলংযুতং অথবা বৃক্ষ নিখিলং ত্বচং বাপি বিচি্তপ্নেৎ ॥ | 

ূ ৩৪ শর 

১৭ 

মৃগবষ্ঠে বদেদ্ধাতুং সুবর্ণ, বর্ত,লাঞ্কতিং চিত্র হুররসমাযুক্তং স্থানা- 

স্তর গতন্ত চ॥৬॥ সপ্তমে মলজং জীবং বর্ত,লং পদ সংকুলং। 
ভূদেবে! নরদেবেো৷ বা পরদেশ গতং বদে ॥ ৭ ॥ অষ্টমে মূল 
সুক্্্চ ভৃণ কার্পাস সুত্রজং অথবা ফলপুষ্পঞ্চ কটুতিক্ত রসাশ্রয়ং।৮ 

মৃগন্ত নবমেধাতু পিত্তলং চিত্রধ্কং অথবা রাজতং খণ্ডং বর্ত- 
গাকার চৌরিতং ॥ ৯॥ 

কুস্তস্থয । 

কুস্তন্ত প্রথমে ধাতুং ছিদ্রং রজত খণ্ডকং। 'অথব। লৌহ 
দ্রব্যাদি ভাওস্থং মৃত্তিকাযুতং ॥ ১ কুস্তত্ত দ্বিতীয়ে মূলং পত্রপুশ্প 

সকণ্টকং। কৃষ্ণরক্তং কটুতিক্তং প্রিয়মানঞ্চকখ্যতে ॥ ২। ততঃ 
কুম্ততৃতীয়াংশে মহুষ্যং গৌরবর্ণকং তন্তাবে ঘোটকং যুগ্মং 
গাবো বাপি বিচিস্তয়েৎ ॥ ৩॥ চতুর্থে চ বদেদ্ধাতুং বারিপাত্রং 
সছিদ্রকং । লৌহং ব! দণ্ডসংযুক্তং কাংস্তগ্নং সছিদ্রকং ॥ 3 ॥ 
কুস্তস্ত পঞ্চমে মূলং ₹ষ্ণং দীর্ঘং সতিক্তকং । অথব। বর্তসাকারং 

মৃত্তিকা রজমিশ্রিতং ॥ ৫ ॥ কুস্তস্ত যষ্টে জীবঞ্চ মন্ষাং কৃষ্ণদীর্ঘ 
কং। পরদেশগতং চৈব অথব! কুগ্ধরাক্কতিঃ ॥ ৬ ॥ কুস্তন্ত সপ্তমে 

ধাতুং তাত ঘটিতন্বর্ণকং ৷ চতুরশ্রং প্রবালঞ্চ ছিদ্রং সুত্রসমা: 

কুলং ॥ ৭ ॥ কুস্তস্ত চাষ্টমে মূলং শ্বেতং দীর্ঘং গৃহস্থিতং ৷ অথবা 
সর্ধপং ধান্যং নীবারং ুত্রসংষুতং ॥ ৮ ॥ কুম্তম্ত নবমে জীবং 

পবিভ্রং শিশু সংকুলং অথবা গর্ভিণী নারী দম্পতী বা নৃপদ্ধিজঃ ॥৯ 

মীনম্ত | 
মীনন্ত প্রথমে জীবং দম্পত্যোর্নাব্রসংশয়ঃ ॥ অথবা! পুরুষ 

দ্বযাভ্যাং পরদেশ গতস্য চ1॥ ১।। মীনস্য দ্বিতীয়ে মূলং শুরুরক্তং 

সদগ্ধকং । শুক্ষপত্রঞ্চ মধুরং ভশ্ম বাপি বিচিন্তয়েৎ ॥ ২।। মীনস্য 
তৃতীয়ে ধাতুং রজতং চতুরস্রকং। অথবা বর্তলাকারং পিত্বলং 

নাত্র সংশয়ঃ |৩।। মীনস্য তৃর্যযভাগে চ মনুষ্যং যুগলং বদেং। 
অথব! গর্ভিণী নারী বালকং যুগলং পরঃ || ৪॥ মীনস্য পঞ্চমে 
মূলং শুর্ুং রক্তং চতুতজ্রকং। ধান্যাদি জলজং দ্রব্যং অথব! জল 
পন্কজং || ৫ যষ্টে মীনস্য ধাতুঞ্চ মুক্ত! মাল প্রবালকং । অথবা 
তাত্র ঘটিতং স্বর্ণ বাপি তুলাদিকং || ৬ .মীনস্য সপ্তমেজীবং 

মনুষ্যং বহুলং তথ| ৷ গাৰী ছুদ্ধবর্তী যুগ্মা পরদেশ গতাশ্রয়া | ৭। 

মীনস্য চাষ্টমে মূলং সুত্রযুগ্মং বিচিস্তয়েৎ অথবা! কীটম্ত্রঞ্ 
'মৎস্য্্ং কৃষ্ণবর্ণকং ॥৮ ॥ যীনস্য নবমে ধাতুং স্থবর্ণং তান 
মিশ্রিতং অথব! পুজন দ্রব্যং তাত্রাধারযুগং বদেৎ | ৯।! 

এতৎ স্বাংশাধিপন্থিতি বলাবল দৃষ্টি, লগ্মাধিপ স্থিতিবলাবল ছৃষ্টি 
সাথ্বক্রব্যং। ইতি ফ্তীদাস ক্কত্তে নবাংশ ফলং সমাপক্”শ 



১৯৮ 

দ্রেকাণৈস্তস্কর! স্মৃতাঃ | 
যট.জিংশত্রেক্কাণন্বরূপমাহ বৃহজ্জাতকে । 

কটাং সিতবস্থবেষ্টিতঃ কৃষ)ঃ শক ইবাভিরক্ষিতুম্ । 
রৌদ্বঃ পরশ সমুদ্যতং ধন্তে রক্তবিলোচনঃ পুমান্।। ১।। 

রক্তাস্বরা ভূষণডক্ষ্যচিত্ত| কুস্তাকতির্বাজিমুরখী তৃষার্ত1। 
একেন পাদেন চ মেধমধ্যে দ্রেকাণরূপং যবনোপপিষ্টম্ || ২॥ 
ক্ররঃ কলাজ্ঞঃ কপিল: ক্রিয়ার্থী ভগ্নবরতোংভ্াদাতদগুহস্তঃ | 
রক্তানি বস্ত্রাণি বিভর্তি চণ্ডো মেষে তৃতীয়ঃ কথিত স্্রিভাগঃ ॥৩ 

কুঞ্চিতঘূনকচ! ঘটদেহ! দগ্ধপট| তৃষিতাশনচিত্তা । 
আন্রণান্ভভিবাঞ্ছতি নারী বূপমিদং বৃষভে প্রথমন্ত ॥ ১ 
ক্ষেত্রধান্তগৃহধেন্ুকলাজ্ঞো লাঙ্গলে স শকটে কুশলম্চ. ৷ 
্বন্ধমুদ্বজতি গোপতিতুল্যং ক্ষুৎপরোইজবদনো৷ মলবাসঃ ॥ ২ 
স্বিপসমকায়ঃ পাণ্ুর দংষ্ঃ শরভসমাজ্ঘি.: পিজলমূর্তিঃ ৷ 
অবিমগলোভব্যাকুলচিত্বো বৃষভবনন্ত প্রাস্তগতোহয়ম ॥ ৩ 

সচাশ্রয়ং সমভিবাঞ্ছতি কর্ম নারী 
ফপাণ্থিতাভরণকার্য্যকতাদর] চ। 
হীনপ্রজোচ্ছিততুজার্তমতী ত্রিভাগ- 
মাদাং তৃতীয় ভবনস্থ বদস্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥ ১ 

উদ্যানসংস্থঃ কবচী ধনুত্মান শুরোহস্ত্ধারী গরুড়াননণ্চ । 
জীড়াম্মজালং করণাত্মচিন্তাং করোতি মধ্যে মিখনন্ত রাশেঃ ॥ ২ 
ভূষিক্কে! বরখবন্বহরদ্োবন্ধতৃণকবচঃ স ধনু্ধত |. 
মৃত্যবাদিতকলাম্থ চ বিদ্বান্ কাবাকন্সিখুনরাশ্ঠ বসানে ॥ ৩ 

পত্রমূলফলভ্দ্িপকায়ঃ কাননে মলয়গঃ শরভাক্তিব,3। 
ক্রোড়হুল্যবদনে! হয়কণঃ ককটে প্রথমরূপমুশন্তি ॥ ১ 
পদ্পর্চিতা মুদ্ধনি তোগিযুক্তা স্ত্রী কর্কশারণযগ ধ1 বিরৌতি । 
পাখাং পলাশশ্ত সমাশিত] চ মাপা স্থিত! কর্কটকস্য রাশেং ॥ ২ 
ভার্ধামরখার্থমর্ণবং নৌস্বে। গচ্চতি সর্পবেষ্টিতঃ | 
ছৈটমশ্চযুতে। বিভুষৈশ্চিপিটান্তোহস্থাগন্চ কর্কটে ॥ ৩ 

শানুলেরুপরি গুঞজদ্বুকৌ শ্বানর*্চ 'মলিনান্বরাদ্থি তঃ ।* 
রোৌতি মাহপিতৃবিপ্রয়োক্জিতঃ সিংহন্রপমিদমাদামুচাতে ॥ ১ 
হয়াকৃতিঃ পাণড রমালাশেখরে। বিভর্তি কষ্খাজিনকম্বলং নরঃ | 
ছুরাদদঃ সিংহ ইবান্তকান্ত্কো নতাগ্রনাসো মুগরাজমধ্যমঃ ॥ ২ 
খক্ষাননে! বানরতুলাচেষ্টো বিভর্তি দণ্ডং ফলমামিষঞ্চ । 

কচ্চা মনুষাঃ কুটিলৈশ্চ কেশৈমৃগিশ্চরস্তাস্তগতস্ত্রিভাগঃ ॥ ৩ 

পুষ্পপ্রপূর্ণেন ঘটেন কন্ঠ| মলপ্রদিগ্ধাগ্থরসংবৃতাঙ্গী । 
বন্বার্থসংযোগমভীষ্টমান। গুরোঃ কুলং বাঞ্ছতি কম্তকাদাঃ ॥ ১ 
পুরুষঃ প্রগৃহীতলেখনিঃ গ্রামে বস্ত্রশিরা বায়ায়রুৎ। 
বিপুলঞ্চ'বিভর্তি কার্শকং রোমব্যাপ্ততন্ু্চ মধামঃ ॥ ২ 
গৌরী স্থধৌতা গ্রহকূলগুপ্ত1 সমুচ্ছি তা! কুস্তকট্ছু হস্ত! । 
দেবাধযং জী প্রধত। প্রবৃত্ত! বস্তি কন্তান্তগতন্ত্রিভাগঃ ॥ ৩ 

লামিক প্রশ্নগণনা | 

বীথান্তরাপণগতঃ পুরুষস্তলাবা- 
. স্থন্সানমানকুশলঃ প্রতিমানহন্তঃ | 

ভাওং বিচিন্তয়তি তন্ত চ মূল্যমেত- 
জ্রপং বদস্তি যবনাঃ প্রথমং তুলায়া£ ॥ ১ ' 

কলশং পরিগৃহা বিনিঃপতিতৃং সমভীগ্দতি গৃমুখঃ পুরুষঃ | 
ক্ষুধিতত্ত বিতশ্চ কলত্রস্থতান্মনসৈতি তুলাধরমধ্যগত$") ২ ॥ 

চি 

বিভীষন্ তিষ্ঠতি রত্বচিত্রিতোবনে মৃগান্ কাঞ্চনতৃণবর্মভৃৎ। 
ফলামিষং বানরবূপতৃন্নরস্তলাবসানে যবনৈরুদান্বতঃ ॥ ৩ 

বস্তৈরর্হীনাভরণৈশ্চ নারী মহাসমুদ্রাৎ সমুপৈতি কৃলম্। 
স্থানচ্যুতা সর্পনিবন্ধপাদা মনোরম! বৃশ্চিকরাশিপুর্বঃ ॥ ১ 
স্থানস্থৃখান্তভিবাঞতি নারী ভর্ভৃকতেভূজগাবৃতদেহ। ৷ 
কচ্ছপকুষ্তসমানশরীর! বৃশ্চিকমধ্যমরূপমুশস্তি ॥ ২ 
পৃথুলচিপিটকৃর্ম্তুল্যবক্ত,ঃ শ্বমৃগবরাহস্থগালভীষকারী । 
অবতি চ মলয়াকরপ্রদেশং মৃুগপতিরস্তগতন্ত বুশ্চিকস্য ॥ ৩ 

মনুষ্যবক্কেণহশ্বসমানকায়ে। ধন্ুর্বিগৃহ্থায়তমাশ্রমস্থঃ | 
ক্রতৃপমোন্যানি তপস্থিনশ্চ ররক্ষ পূর্বে! ধনুযন্ত্রিভাগঃ ॥ ১ 
মনোরম] চম্পকহেমবর্ণা ভদ্রাসনে তিষ্ঠতি মধ্যরূপা | 
সমুদ্ররত্বানি বিঘট্রয়স্তি মধ্যত্রিভাগে ধন্ুষঃ প্রদিষ্টঃ ॥ ২ 
কুচ্চণ নরে! হাটকচম্পকাভে বরাসনে দণ্ডধরো নিষ্ঃ | 
কৌষেয়কান্থযদ্বহতেহজিনঞ্ তৃতীয়রূপং নবমস্ত রাশেঃ ॥ ৩ 

রোমচিতো৷ মকরোপমদংগ্রঃ মৃুকরকায়সমানশরীরঃ । 
যোক্কুকজালকবন্ধনধারী রৌদ্রমুখে। মকর প্রথমস্ত ॥ ১ 
কলাম্বভিজ্ঞাব্দলায়তাঙ্গী শ্যাম! বিচিত্রাণিচমার্গমাণ! | 
বিভৃষণালন্ক তলোহকর্ণ৷ যোষ৷ প্রদিষ্টা। মকরস্ত মধ্যে ॥ ২ 
কিন্নরোপমতন্থুঃ সকম্থল স্ত ণচাপকবটৈঃ সমন্থিতঃ | 

4২. 

কুন্তমুদ্বহতি রত্বচিত্রিতং স্বন্ধগং মকররাশিপশ্চিমঃ ॥ ৩ 

শ্নেহমদ্যজলতোজনাগমবাকুলীরুতমনাঁঃ সকস্বলঃ | 
কোশকারবসনোহঞ্জিনান্বিতে। গৃধতুল্যবদ নে ঘটাদিগঃ ॥ ১ 
দগ্ধে শকটে সশাল্মলে লোহন্তাহরতেহঙ্গনা বনে । 
মলিনেন পটেন সম্বতা ভাটওমূর্দি। গতৈষ্চ মধামং ॥ ২. 
হ্ামঃ সরোমশ্রবণঃ কিরীটা ত্বক পত্রনির্যাসফ লৈর্বিিভর্তি । 
ভাগানি লোহতাতিমিশ্রিতানি সঞ্চারয়তান্তগতে। ঘটম্ত ॥ ৩ 

শ্রগ্ভাগুমুক্তামণিশঙ্খমিটশৈর্বাণক্ষিপ্রহস্তঃ সবিভৃষণশ্চ | 
ভাধ্যাবিভৃষার্থমপাং নিধানং নাবাপ্লীবত্যাদিগতো। ঝষহ্ত ॥ ২ 

অত্যুচ্চি তধবজপতাকমুপৈতি পোতং 
কুলং প্রযাতি জঙলধেঃ পরিবারযুক্তা ৷ 
বর্গেণ চম্পকমুখা প্রমদা ত্রিভাগো! 
মীনন্ত চৈৰব কথিতো। ষুনিভিত্বিতীয়ং ॥ ২ 

শ্্রান্তিকে সর্গনিবেষ্টিতাঙ্গোবন্ত্ের্বিহীনঃ পুরুষত্বটব্যাম্। ' 
চৌরানলব্যাকুলিতাস্বরাত্মা বিক্রোশতেহস্ত্যোপগতো ববস্কু ॥' 

* ইহার অন্থবাদ প্রথম খণ্ডের ৯২০ পৃষ্টীয় দৃষ্ট কর। . 
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স্বাশিভ্যঃ কালদিগ্দেশীইতি । 
ক্কাশীনাং প্রশ্নচিস্তা কালবিভাগাষেষাদ্যাশ্ত্বারঃ ক্ষপাবধলা- 

ইতিদাতক উক্তং। তেন মেষবৃষমিথুনকর্কটসিংহকন্তাতুল! 
বৃশ্চিকধধ্র্মবন্বকুস্তমীনানামেকতমে দ্বিবাসংজ্ঞরকে লগ্নে দিনে 
ইত্যেবং কালঃ। দিশস্ত মেষসিংহধনূষঃ পূর্বন্তাং। বৃষকন্তামকরা 
দক্ষিণম্যাং ৷ মিখুনতুলাকুস্তাঃ পশ্চিমায়াং । কর্কট বুশ্চিকমীন। 

উত্তরস্তাং ইতিদদিকৃ। দেশাস্ত মেবলগ্নে পৃচ্ছাকালে মেধগ্রচার- 
ভূমৌ বৃষে গোকুলাদৌ। মিথুনে গীতনৃত্যাদিস্থানে সংগ্রাম- 
ভূমৌবা । কর্কটে জলসমীপে । সিংহেইরণ্যভূমৌ কন্তায়াং নৌস- 
মীপে তুলায়াং আপানগৃহে। বৃশ্চিকে বিবরদেশে ধন্ুুষি সংগ্রাম- 

গ্রচারভূমৌ। মরে জলসমীপে। কুস্তে শিল্পিগ্রহে ভাগুসমীপে 
ব। হ্ীনে জলসমীপে । গ্বচরাশ্চসর্ব ইতি বৃহজ্জাতকে উকং। 

 বয়ৌজাতিশ্চলগ্নপাৎ। 
লগ্রপাৎ লগ্রস্বামিনঃ প্রমাণ্যাৎ চৌরম্তাবয়ঃপ্রমাণং জাতিঞ্চ- 

বন্দেখ। তথাচ সংহিষ্ঠায়াং। বয়াংসি তেষাং স্তনপানবাল্যে ব্রত 

স্থিত। যৌবনমধ্যবৃদ্ধাঃ। অতীব বুদ্ধইতি | চত্দ্রভৌম শুক্রজীবার্ক 
শনৈশ্চরাণামিতি ৷ চন্দ্রেলপ্নগতে শিশুঃ ভৌমে বর্ধাধিকঃ ৷ বুধে 
ব্ঙ্মচারীঙাদশবার্ধিকঃ | শুক্রেদ্বাত্রিংশদাকিকঃ । গুরৌমধ্যবয়াঃ 

পধ্দশান্ষিকঃ। হৃর্য্যৃদ্ধঃ সপ্তত্যান্দিকঃ। শনৌ অতিবুদ্ধঃ 
সপ্তত্যধিকাবিকঃ জাতিব্রণন্ষণাদিঃ জীবসিতৌব্রাহ্মণেশৌ রৰি- 
কুজৌ ক্ষত্রিয়েশৌ । চন্দ্র বৈশ্তেশঃ । বুধঃ শুদ্রেশঃ । শনিঃ- 
শঙ্করঙ্গার্ভীয় ইতি। 

প্রশ্নলগ্নের নবাংশে ড্রবা, দ্রেকাণে তদ্কব, রাশিতে কাল দিক্ 

ও দেশ, লগ্নাধিপতি দ্বার! বয়স ও জাতি নির্ণয় করিবে ॥ 

চৌরের আকারাদি। 
লপ্স্থনন্দাংশপতেন্ত তুল্যামূর্তিঃ সমান বলশালিনো! ব1। 

হাদিম্বুনন্দাংশপতেস্ত বর্গীৎ পরং বিচার্ধ্যাঃ কুলজাতিবর্ণাঃ ॥ 

সং তবেঘুঃ শশিনুর্যজীবাস্তমে। যমারৌ চ রজে। জশ্ুক্রো। 
ভ্রিংশল্লবে যন্ত গতে দিনেশো বাচ্যো গুপন্তন্ত থগন্ক নৃূনম্ ॥ 

জাতকাতরণে। 

এই বচনের রর করিয়? চোরের আকারাদি 

বলিবে। চোরের আকারাদি বিশেষ রূপ জানিতে হইলে 
তৃতীয় খণ্ডের ৪৬, ৬১, ৬২ পৃষ্ঠার এবৎ প্রথম খণ্ডের ৮৬. 

পৃষ্ঠার লিখিত বচনের, ভাবগ্রহ্ণ করিয়া আকারাদি 
লানিবে। ূ 

৪৮ 

২১ 

চোরের শরীরাদি চিহ্ছ। 
লগ্লাদৌ গ্রহসংস্থিত্য। চিহ্বং মস্তকনেত্রয়োঃ । 
কর্পনাসাকপোলেষু হনৌ চক্রেবদেদ্ঞবম্॥ 
যদিপ্রশ্নান্িতীয়েস্তাদ্বদেচ্চিহত্তলগ্নতঃ। 

ক্ঠাংশবাহুপার্েধু হৃদ্বক্ষোনাভিসংজ্ঞকে ॥ 
বস্তো শিল্পেগুদেচৈব বৃষণেউরুজানুযু। 
জংঘাজ্বোচ বদেচ্চিহ্কং লগ্াদ্দে ব্বাণ শেষত: ॥ 

প্রশ্ন কে মুদ্যাং । 

তিলমাষ অটাশ্চৈব ক্ফোটকঞ্চ বিনির্দিশেৎ। 

চন্দ্রে তু তিলকং জ্ঞেরং পুর্ণচন্ত্রে চ মাষকং ॥ 

স্্য্ে লট! ভবেদেছে কুজে স্ফোটঞ্চ দেহিনাং । 
দ্রেক্কাণভাগে বক্তব্যং দক্ষবামক্রমাদ,ধঃ ॥ : 

জাতকামোদচক্দ্রিকা ৷ 

ইহ্থার অনুবাদ প্রথম খণ্ডের ১১৮ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে 
লিখিত হইয়াছে । 

কংদূক্ শ্রোত্রনসাকপোলহনবো বক্ত,ঞ্ হোরাদয়স্তেকষ্ঠাং 

শকবাহু পার্খহদয় ক্রোড়ানিনাভিস্ততঃ । বস্তিঃ শিশ্পগুদে 

ততশ্চবৃষণাবৃরূ ততোজানুনী জজ্ঘাঙ্রীতযুভয়ত্র বাসমুদিতৈর্জেকাণ 

ভাগৈক্িধা। তন্মিন্ পাপযুতে ব্রণং গুভযুতে দৃষ্টেচ লক্মাদিশেৎ 
স্বর্মাংশস্থিরসংযুতেষু সহজন্তস্তান্তথাগন্তকঃ। মন্দেশ্ানিলজোগ্নি 

শস্ত্রব্যদদো! ভৌমেবৃধেতৃভবঃ ৷ স্থর্ধ্েকাষ্ঠচতুষ্পদেধুহিমগো৷ 

শৃঙ্গ্যজজোই্যোঃ শুভং ॥ সমন্ুপতিতা যশ্মিন্ভাগে ত্রয়ঃ সবুধাঞভ] 

ভবস্তিনিয়ন তশ্তাবাপ্তিঃ শুভেঘ্শুভেষু ব।। ব্রণকৃদণ্ডভঃ ষ্চে দেভে- 

তনোর্ভনমাশ্রিতেতিলকমশকুদদ-্টঃ সৌম্য তশ্চ সলক্ষাবান্। 

বৃহুজ্জাতক। 

ইহার অনুবাদ প্রথম খণ্ডের ১১৪ হুইতে ১১৭ পৃষ্ঠার 

লিখিত হুইয়াছে। 

শিরোইক্ষিণী কর্ণনসৌকপোলং হন্ুমুর্থঞ্চ প্রথমে দৃকাণে । . 

কগাংশদোর্দগককুক্ষিবক্ষঃ ক্রোড়ঞ্চ নাভিস্ত্রিলবে দ্বিতীয়ে ॥ 

বস্তিস্ততো লিঙ্গগুদে তথোর জান্ুদ্বয়ং বৈ চরণো তৃতীয়ে । 

ক্রমেণ লগ্নাৎ পরপূর্বষট্কে বামং তথ! দক্ষিণ মঙ্গমত্র ॥ 
সৎ সৎ তিলং লক্ষ্ম বলানুসারং কুর্বস্তি সৌস্যা ব্রথমত্র পাপৈঃ। 

স্গ্ষমার্গাঃ স্থিরগাশ্চ তথ্বৎ যুতেক্ষিতাঃ সৌম্যনভশ্চরেন্ৈ: ॥ 

রবের্রণঃ কাষ্ঠচতুষ্পদোহথ শৃন্গৈষু'ধাংজঃ প্রাভবঃ শশাঙ্কাৎ। 

| কুজাদিযাগ্যঙ্জককতশ্চ চাজ্ে ভৌমঃ শনেশ্চাপিমরুদ্ধ শন্ত্যাম্ ॥. 



২ 

কু্যনদত্রণং ক্র,রখগে রিপুস্বে। যুক্তঃ শুতৈর্ন্ম তিলঞ দৃষ্টঃ। 

্রহত্রয়ং যত্র বুধাধিতং স্তাৎ তত্রব্রণাঙ্গে খলু রাশিতুলোযে ॥। 

জাতকাভরণে। 

ইছার অনুবাদ তৃতীয় খণ্ডে ৬২ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে 
লিখিত হুইয়াছে। 

অথ চৌরাদি নামানয়নং। 
' ফলপুষ্পন্তনামানি গৃহীত্বা! চ নরোত্বমঃ। তত ল্যাক্ষরনামানি 

ভৰস্তি, প্রশ্নকালিকে॥ কুজঃ কবর্গো ভৃগুজশ্চবর্গে!। বুধষ্টবর্গে 

যশবর্গ ইন্দুঃ। শৌরী পবর্গস্ত গুরুত্তবর্গে রবিশ্ববর্গঃ স্থতবর্গথেটঃ | 

দ্রেকাণবৃদ্ধা। প্রবদত্তি নাম ত্রিপঞ্চসপ্তাক্ষরমোজরাশৌ | যুগ্েষু চৈব 
দ্বিচতুর্থবট্কং নামাক্ষরাণাং গ্রহ্দৃষ্টিবৃন্ধ্যা । অধিঠিতোগ্রহতো অথ 

পৃ্ণদৃষ্টয়ং | অভাবে চ গৃহস্বামী পশ্চাৎ কেন্ত্রগতোগ্রহঃ | যদদিলগ্নং 
লগ্রপশ্চসপ্তমং সপ্তমাধিপঃ | পশ্ঠেত্বদাত্তবক্তবাং নামচত্তরক্গরী- 

ভবেৎ। যতসংখ্যাঃ খেচরামূর্তো প্রপত্থীস্তি সুনিশ্চিতং। তাবৎ- 

সংখাক্ষরং নাম চৌরম্ত চ নসংশয়ঃ| সমাঃসমাংশকেলগ্নেবিষমাং 
শেচবিষমীঃ। বর্গেচৌরাক্ষরং জ্ঞেয়ং বর্তমাননবাংশকাঃ | 

অংশ।ধিপস্তযোগেন যোগাক্ষরলক্ষণং। তত্রস্থানাধিপঃপশ্রেৎ 

স্বরং চৈকাস্তিকং বদেৎ। মিত্রযুক্তঃ সত্যষন্ত নাশেরূপৈকমক্ষরং 
মুর্তোম্বনামবেত্তাবস্ততরাম ক্ষরাঃ স্থৃতাঃ ৷ তেষাং সমম্থিতং নায়ঃ 

স্বরাশেরষস্ত তীয়কঃ। যদক্ষরং শক্রযুক্তং যন্ুতন্যবিদক্ষরং । মাত্রা- 

শীর্ষোদযেমূর্থি সাধস্তা পৃষ্ঠতোদয়ে। সবাচ্যাপ্ল তয়োস্তিধ্যক 
স্ববলেছ্র্বলেন্যথ]। উদ্ধমাত্রাত অকার ই ঈ এ অঃ স্বরাশিকাঃ। 

অধোমাত্রাত্তবিজ্ঞেয়। উকারদ্বয়মেবহি । তির্যাঙমাত্রাএও অকা- 

রম্ততটৈব চ। অথপ্রকারাস্তরেনামানয়নং । বন্থু ৮ দশ ১০ 

বিংশতি ২* ভ্রিংশৎ ৩০ চত্বারিংশৎ ৪* পঞ্চষন্টি ৬৫ সপ্ততা ৭০ 
শীতি ৮* নবতি ৯* শতং ১০* চৈবদশোত্তরশকস্তথা । এতং 

স্বরাঙ্কং বিজ্ঞেক়্ং বর্গাণাং বর্ণসংখায়।। তদযথ!] ক১থং২ 

গণ্ঘও ঙ৫ চ১ছ২ বর্গসবর্গেজ্ঞেয়ো অন্যৎ পৃছকস্ত- 
দিগঞ্চেনসহসংযোগঃ | দিগন্কমাহ। সপ্তাধিকচত্বারিংশধক্রমা- 
দেটৈকহ্থাসতঃ। পুর্ববাদৌবিস্যসেদঙ্কান্ যাবদ্রৌড্রীং দিশং- 

ক্রমাৎ। হৃক্ষরাশিং বিধায়াথ বর্গোবর্গাঙ্কিতস্ততঃ। এতৎ 

প্রশ্্াক্ষরাক্বহাদাতব্যং বত্বতোবুধৈঃ ৷ প্রস্বাক্ষরাঙ্ষমাদায় দিগ- 
স্কেন সমন্থিতং । সপ্তভিশ্চ হরেস্তাগং শেষেজেয়োবিনির্ণরঃ। 

একেনপদুষ্টেতৃতীয়ংস্তাড় দ্বাভ্যাং চত্বারএবছি। এভিশ্চপঞ্চবিজ্ঞেয়া 
চতুর্ভিঃযট প্রকীর্তিতাঃ । শৃল্লাদেকাক্ষরং নামন্বয়ং পঞ্চভিরুচাতে। 
অুুমাক্ষরাণাসুদেশঃ বড়ক্ষরমুদ্রাহতং । নামাক্ষরাণাং : সংখ্যা- 

লাগিক প্রশ্নগণনা ॥ 

ভাদস্ক শেষাত্ততঃ স্ভুউঃ। লব্ধং সুলেবিিক্ষিপ্যবস্থতির্ভাগ- 
মাহরে। অবর্গাদি শবর্গাণামক্ষরারামতন্তবেৎ। বর্গেজ্ঞাতে- 
নবাংশার্নামাক্ষরং ॥ প্রশ্ননীপিকা। 

নামাক্ষরং ত্রবাহ্র্তববাচ্যং ভ্রেধাপ ভাগতঃ। গণেধু মুনয়ো- 
বর্ণা প্রেক্কাপাদোজতঃ ক্রমাৎ। ত্রাবিধ বট্কাক্ষরাশি, যুগ 
কথিতঃ ক্রমাৎ। কাদীনাং পঞ্চবর্গীণামধিপা কথিত ইমে। 

কুজঃ গুক্রশ্চ সৌম্যশ্চ জীবঃ শৌরী চ পঞ্চমঃ | যবর্গন্টাধিপশ্চপ্রঃ 
ত্বরাণামধিপো রবিঃ। বর্গে চৌরাক্ষরং জেয়ং বর্তমান নবাং 
শতঃ। আদিম্বয়ং নগৈর্ত্ব। দ্বিতীয় যুগলং শরৈঃ। উউ তো 
সপ্ততিশ্চৈব কুদ্রৈঃ সন্ধাক্ষরং স্বরং । তক্ষরং যুগলৈয়েব বদে- 
দ্িদ্ধং নিহত্য চ। এভি রক্বরেকযোগাহ্বদেচ্টৌরং প্রযত্বতঃ। 
চৌর সংখ্যাঙ্কমাত্রেণ বদেচ্চটৌরস্তশেষতঃ প্রশ্ন কৌখুদি। 

অক্ষরং দ্বিগুণং কৃ! মাত্রাপিওং চতুগু পম । 
বস্থুশেষেণ নামাদিবর্গস্য বর্ণনির্ণয়ঃ | 

তদেব প্রহ্নীক্ষরপিশুং পঞ্চভিহ্থ! শেষা্কাদক্ষরং জ্ঞেরং 
বর্গো বা। , কেরলী। 

লব্ধং মূলে বিনিপ্ষিপ্য অষ্টাভিহ্্তে একেন অবর্গঃ দ্বাভ্যাং 
কবর্গঃ ইত্যাদি শবর্গ পর্য্যস্তং ৷ পুনর্লবমিত্যাদি পঞ্চতিহ'তে 
একেন প্রথমাক্ষরং দ্বিতীয়ে দ্বিতীয়াক্ষরং তৃতীয়াদিভিরেবং। 

অথাক্ষরসংখা।। লব্ষমিত্যাদি সপ্তভির্বিভজেৎ। একেন অক্ষরং 

নাম চতুঃ পঞ্চ ষষ্ঠ সপ্তমাষ্টমঃ | দ্বিক্রমেণ গ্থযক্ষরং বোদ্ধাব্যং। 
এবং দ্রব্যস্ত নাম। | প্রশ্নতল্প ॥ 

নাম প্রবন্ধং বক্ষ্যামি অক্ষরাণি ম্বরাণি চ। উত্তরাশ্চ যদ 
প্রশ্নাঃ সমেষু বিষমেষুচ | বিষমেচ সমংনাম দৃষ্ততে নাত সংশয়ঃ1 

সমেষু বিষমং নাম বিষমেষু সমং পুনঃ। মিলিতাস্ত বদ। প্রশ্ন 

উত্তরাণ্য ধরাণিচ ৷ বিষমস্ত সমং নাম বিক্রাস্তং নৈব লক্ষয়েৎ। 

অক্ষরস্ত স্বর়খৈ'ব সংযুক্তেচ বিনির্দিশেৎ। অসংযুক্তে স্বয়ং দৃষ্ট। 
চত্বারো নিহিতং পরং । পঞ্চভৃতাভিছিতে ভিঘাতে য্ঠসংস্থিতং। 
পঞ্চভেদা যদ দৃষ্টা সর্বে আলিঙ্গিতান্তখা ।  স্বিপঞ্চমন্থিতো 
নাম চাভিধ মে চতুর্থকং । ম্বিচতুর্থে ভবে দগ্ধং জিবর্গেচ বশা- 
ক্ষরং। আততুর্থাৎ সমং নাম শেষস্ত বিষমং স্থতং । নেত্র বহি 

শরং যষ্ঠং বিষমে! বস্ুচন্ত্রমাঃ | অর্কেণাপি হতাঃ ক্ষিপ্রং শেষ 

বর্গ হতানি চ। একত্রান্থ কতো রাশিং সগ্ডতাগং . প্রদাপয়েৎ | 
বৎ শেষং তিষ্উতে কিঞ্িৎ বর্ণ সংখ্যা চ সাদ্ধিধ!। বর্ণ সংখ্যা হাঃ 
্রশ্না উত্তরাণ্য, ধরাণি চ। অক্ষরাণি চ মাত্রাণি ভাগং দ্যা 

বথা ক্রম$। অষ্টাবিংশতি বর্গীণি অক্ষরাণি গ্যাপ চ। -অষ্টমাজ। 



লাগ্নিক প্রশ্নগণনা | 

সমাযুক্তী! নীম বন্ধং নসংশয়ঃ। ও এপ নমাবদাদৃষ্টা দখ্ 
স্বরমেধচ। এত. মাত্রা বিনিন্ধুুত্ত। নাম বর্ণ যথা ক্রমং। শ্বর- 

 আীণি যদ দৃষ্টা উত্তরাশ্চ বিশেষতঃ । তদা! চ নববর্ণানি আরভ্য 
নব ইব্যতে'। অধরবর্ণাঃ স্বরাদীর্ঘা। বদাশবঞ্চদৃহ্যতে । তদাতু- 
আদিবর্ণস্তঅস্তিমং শ্বরসংযুতং । উত্তরাশ্চযদা প্রশ্নামাত্রা! চৈবো- 
ত্রোত্তরাঃ । তদাত্তবর্ভেদেন নামবর্ণস্বরং যুতং। অই উ এ 
ও উত্তরাঃপঞ্চচত্বারঃ আঙঈ এও অধরং স্বরং। দৃষ্টাত্রয়ং উ 
অংন্সঃ ঘয়ং স্বর সংযুতং । স্বরাদীর্ঘাযদ! দৃষ্ট! একং বা শ্বরম- 
ধ্যমং। বিলোমেনযদাদৃ্1 অন্তিনাস্তিপ্রদৃশ্ততে । আলিঙ্গিতে 
ভথাধূমে দগ্ধমাত্রাযদাভবেৎ। তদাতন্তাভয়ং জ্ঞেয়ং একী- 

কতা নসংশরঃ ॥ বর্ণসংখ্য1 পুরর্যোঙ্গযা পাতনীয়াধরাণিচ। ইন্ত্রী- 

াণাং হরেস্তাগং নামমাব্রাসউচ্যতে । প্রশ্নমাত্রাহতার্কেণ ক্ষিপে 
ধর্ণানঘথাক্রমং । ভাগং দদ্যাদ্বিশেষেণশেষং মাত্রানসংশয়ঃ। 

ইতি নামাক্ষর প্রকরণং। 
তথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি নামচক্রং যথাস্থিতং। ব্রৈলোক্যং 

দৃপ্ততে যেন দেবানামপি হর্মভং। ব্েলোকাং জ্ঞায়তে যেন আব্র- 
দম বনাস্তিকং। সংযুক্তাদি যদ। প্রশ্ন। গ্রথমং বর্গবর্ণকং। অভি- 
ঘাতো দ্বিতীয়ন্ত তৃতীয়েনালিজ্গিতং পরং।”" অধরাধরে চতুর্থঞচ 

দগ্ধেতু পঞ্চমং স্মতং। ষড়্ভিস্ত অসংযুক্তং অভিহিতং সপ্ত 
উচ্যতে ৷ অষ্টমস্ত ভবেদষ্টমেহষ্টৌোচৈব হতানিচ। এবন্ত অষ্টম 

ভাবান্ লক্ষয়েচ্চ প্রযদ্বত; । প্রথমে প্রথমোবর্গ; দ্বিতীয়স্ত দ্বিতী- 
কে । তৃতীয়ে তু একং দৃষ্টং চতুর্থেচ চতুর্থকং। পঞ্চমে পঞ্চমং 

জেয়ং ষষ্ঠে চৈব তু ষষ্ঠকং। সপ্তমে তু ভবেৎসপ্ত অষ্টমেচাষ্টমং 
স্বতং। আদাবস্তে তখামধ্যে ংযোগাদ্গুরুরক্ষরৈঃ। তদাদে বর্ণ 

বিজ্ঞে়! নাত্রকাধ্যা বিচারণ| । প্রথমং বর্গ বর্ণস্বপ্রথম স্বরবর্জিতং 

তৃতীয়ে প্রস্থিতে। বর্ণ অথব। পঞ্চ উচাযতে । উত্তরাশ্চ যদ! প্রশ্নীঃ 

স্বরবর্ণাধরোত্তরাঃ | বর্গশ্চ ষঠে। জাতব্যো দ্বিতীয়ে নাত্রসংশয়ঃ | 

একে দৃষ্্বয়োরবর্ণঃ অর্থভেদ স্বরস্থিতং। ম্বর বর্ণস্তদাষষ্ঠ সপ্তমস্ত 
বিজানতা। অবর্গন্ত তবর্গন্ত যদ প্রশ্নেপ্রদৃশ্তেতে ৷ তদ। তু 
অষ্টমে। বর্গ অক্ষরং নাত্রসংশয়ঃ ৷. ককারস্ত পকারাস্তং দ্বয়োর্বর্গ 

পতত্যপি প্রথমে চ ভবেঘর্গং লক্ষয়েচ্চপ্রযত্বতঃ | মিশ্রিতাশ্চ 

তয়োবর্গ শকারন্ত স্বরন্ত চ। ষষ্ট সংখ্যা যা তত্র অস্তিমং হি 
তু লক্ষয়েৎ। চতুর্থমষ্ মং বর্গং বর্ণ মধ্যে ধদা তবেৎ তদা তু 
পঞ্চমাবির্গা জাতব্যান্ত বিশেষতঃ । তটবর্গো তু যদ দৃষ্টো চতুর্ধে 
বত্তিষঞ্জ ধৎ। পকারত্ব সকারস্য তৃতীয়ে নাত্রসংশয়ঃ। 
বকারস্য- কারস বদ! গ্রশ্নেতু সধ্যগৌ। তদাবর্গ বিতীরস্ধ অঙ্গ- 

০, 

রম্তন সংশয়ঃ ৷ অবর্গস্য কবর্ত যদা প্রশ্নে গ্রকারয়েৎ তদা তু 
প্রথমং জয়ং নাত্রকারধ্যা বিচারণ1। ইতি বর্গানয়ন ভাবদ্বাদশ 
প্রকরণং।। অথাতঃ সংপ্রক্ষ্যামি মধ্যবর্ণ যথাবিধি 
নিদ্ধাস্তি যেন নামানিত্রিযুলোকেচরাচরে । বর্গ প্রথমং তৃতীয়স্ত 
হুস্বমাত্রান্থ সংযুতং ৷ তদ] তু বর্গ মধ্যে তু অক্ষরং প্রথমং শুভং ৷ 
অধরাস্ত যদা বর্ণ দৃষ্টশ্চেম্িততুর্থকে । তদ। দ্বিতীয়বর্ণস্ত 
জ্ঞাতব্যং বর্গমধ্যতঃ ৷ দদ্ধবর্ণা যদ দৃষ্ট! উত্তরাণ্যধরাণিচ। তদ] 
তৃতীয় বর্ণস্ত নাত্র কার্ধ্যা বিচারণ! । উত্তরস্ত যদ বর্ণং স্বরা- 
শ্চৈরাধর! যদি । জ্ঞাতব্যঞ্চ চতুর্থঞ প্রশ্নমধ্যে তু লক্ষয়েৎ। 

অধরস্ত যদ] বর্ণ ম্বরাশ্চৈবোত্তরা যদি। তদ! তু খঞ্চমে স্থানে 
দৃশ্ততে বর্গমধ্যতঃ । অভিঘাতে যদ। পশ্ঠেৎ দৃষ্ততে পঞ্চমাক্ষরং । 

'অভিছিতে চতুর্থধাভিহিতে চ তৃতীয়কং। অসংযুক্তে দ্বিতীয়স্ত 

সংযুক্তে প্রথমাক্ষরং | ক্রমেণ গৃহতে বর্ণো৷ বিশেষমুত্্রমেণ চ। 

গৃহাতে 'প্র্বমাত্রাতু বর্গ বর্ণ হতানি চ পঞ্চ সংখ্যানহহতং ভাগং 

শেষস্ত বর্ণ উচ্যতে । আলিঙ্গিতাশ্চযে বর্ণ স্বরৈ দীর্ঘৈ নিহস্তি 5 
প্রশ্ন সংখ্যাত্ব সংযোজ্য বর্গবর্ণাৎ নিহস্তিচ। মাত্রাদদ্ধাত্সং 
দৃষ্টা তেন বর্গং নিহস্তি চ। তন্ত মধ্যে ত্রয়ং গ্রাহ্থং ভাগং দদ্যাদ্- 

যথাক্রমং । অক্ষরে প্রথমে প্রশ্নে স্বং বর্ণংদৃশ্তুতে যদি | তদ! 

্রশ্নাহতং যড়্ভিম্ধাত্রাপিওুস্ত সংযুতঃ। এক দৃষ্টে তৃতীয়স্ত 

তৃতীয়েন তু পঞ্চমং। পঞ্চমেন ত্রয়ং তাবৎ ছক চতুর্থকে। 

চতুর্থে পঞ্চমং জ্ঞেয়ং বর্গে বর্গে যথ] ক্রমং। এবমাদিচতং 

বর্গস্তদা বর্ণস্কুটোভবেৎ। উদ্ধরেখাস্ত্রয়োদশ্তঃ পশ্চাসতিন্নাস্তপঞ্চধা । 

স্বরাশ্চঅক্ষরাশ্চৈৰ দাতব্যশ্চক্রমধাতঃ ৷ মধ্যচক্রে বদেৎ সংখ্যা 
তেনৈবোতক্রমণেন চ। অকডমাচ বিজ্ঞেয়া ত্রিলোকাং দৃশ্ততে 

স্কটং। আলিঙ্গিতে চতুর্দন্তা চতুরগস্তঃ পুনঃ পুনঃ । পুনরেৰ 

চতুর্দস্তঃ সহাত্ত বর্ণসংখায়!। অষ্টাদশস্থিতা ধমে ত্রিভিঃ- 
স্থানে পুনঃ পুনঃ | দগ্ধম্তচ অয়ং ভেদে! বুধ্যতে নাত্র 

ংশয়ঃ। প্রশ্ন বর্ণততং চক্রং যেথা যেন সংস্থিতাঃ । তেন চক্রং 
হরেস্তাগং অক্ষরস্ত নসংশয়ঃ | আলিঙ্গিতে ক্রমাধধর্ণ বর্ণোধ্মা- 

দব্যতিক্রমাৎ। দগ্ধপ্রশ্্নো যদ্দাদৃষ্টা চক্রভাগেন লক্ষয়েৎ । এযুক্রমং 
মহাচক্রং সর্বচক্র মন্তত্বমং । পুনরন্তৎ প্রবক্ষ্যামি সর্বচক্র 

মনুত্তমং | সারাৎ সারতরং সারং সামুদ্রং নামনামতঃ | পঞ্চরেখ। 
সমুস্ধৃত্য পশ্চাত্তিরস্ত পঞ্চধ1। দাতব্য! অক্ষর স্ততন্াষ্টকো ্দেহু 
যোড়শঃ। অকারাদি চতুস্ত চতুফ্ষোণে চতুফকং । ককারাদি 
অয়োদস্ত শ্রয়োদশ পুনঃ পুনঃ। পুনশ্চৈব আয়োদস্তঃ কোষে 

কোষে অয়ং ব্রয়ং। যুগ্অয়ঞ পঞ্চাষ্টে। পঞ্চান্টোচ হয়ংত্য়ং। হে 
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18৪1১1২1৩1২ 1৬161 ১। আলিঙ্গিতে ত্রয়োদশবর্ণাছ- 

সংখ্যয়া। অষ্টাদশস্থিতোধূষে চত্রবর্ণন্ত গৃহতে । সপ্তদগ্গেস্থিতং 
নিত্যং পু্শ্চৈধ চতুর্দশ । আঅপসব্যং ততোগ্রাহং অষ্টভাব 
সমুদ্রকং । প্রশ্গসংখ্যাহতং সর্ধ মেবৈকপ্ত যথাবিধি ॥ চক্রা- 
স্কেণ হতাঃসর্ষে কোষে কোষ্ঠে হভানিচ। প্রন্নবর্ণস্ক যৎকোষ্ঠে 
তদস্বং খিগুলীককতং। ক্রমের্ণ গৃহাতে কোষ্ঠে শ্বরবর্ণন্ত নির্ণয়ঃ | 

ইত্তাক্ষয়ানয়ম অয়োদশ গ্রকরণং। ইত্যাদি চক্ত্রোন্ীলনে। 
--চঞ্জরবৈধেম বিজেয়ং চৌরনামন্কুটো তবেৎ। ক্রুরখক্ষগতে 

চঙ্জে বিদ্যা: চেীরন্ত সম্ভবং । অবেধে সৌম্যবেধে চ নষ্টং চৌর 
বিবর্জিতং | যৎ সখ্যাঃ থেচরাঃ জ্ররাশ্চন্দ্রবেধে ব্যবস্থিতাঃ | 
তৎসংখ্য। গ্স্কর! জ্ঞেয়াঃ সহায়াশ্চাস্তরাক্ষরৈঃ। রূপং দ্রেক্কাণ- 

রূপেণ তক্করস্ত প্রজায়তে । ক্রমাৎ ড্রেকাণ তো জয়ং কশং 

মধ্যং বলাধিকং। পংক্তিযুস্তান্ লিখেঘ্বর্ণান সংখ্য়াষ্টোত্তরং 

শতং। সর্পাকারোখথ বেধোইয়ং তেন নামানি সাধয়েখ। 

উদয়াস্তময়ে দ্রব্যং চৌরনাম রসাতলে। দশমে ধনিকন্তাপি 
এবং নাধয়ং ভবেৎ।-_ তাতৎ্কালিচন্দ্র | 

পারিজাত পঞ্চপক্ষীর শেষভাগে তাৎকালিক চত্ড্রের 

শগনা দৃষ্টি কর। 

ভোজন চিন্তা । 
লগ্মীধিপো ভোজ্যদাত স্থখেশেভোজ্যমীরিতম্ । 

ৃ বুভূক্ষা। মদপঃ কর্মাপতির্ভোক্কেতি চিন্তয়েৎ ॥ ১॥ 

প্রশ্নলগ্নের অধিপতি যে গ্রহ তিনি ভোজ্যদাতা। 

প্রশ্্লস্মের চতুর্থাধিপতি গ্রনত্ধারা ভোজ্য পদার্থ নির্ণয় 
হইয়। থাকে । সপ্তমাধিপতি গ্রহদ্ধারা ক্ষুধা! ও দশমাধি- 
পতিগ্রহম্বার! ভোজন কর্ত। মিণীত হয় & ১॥ 

লগ্নে লাভে চ সৎখেটাযুতদৃষ্টে চ তোজনম্। 
জীবে লগ্নে সিতেবাপি হুভোজ্যং হুঃস্থিতাবপি ॥ ২ 

লগ্মে ও একাদশ স্থানে বদি শুভ্গ্রহের দৃ্ঠি বা যোগ 
খ্াকে তবে ভোজন হইবে জানা বায়। লগ্নে রছল্পতি 

বা শুক্র থাকিলে তোক্ক। দরিদ্র হইলেও তাহার উত্তম 

খছার ছয়। ২। 

মন্দেতমলি বা:লগ্নে সুর্য্েণালোকি তেঘুতে । 
লভ্যতে ভোঙনং নাত্র শঙ্জভীতিত্তদাকচিৎ ॥ ৩। 

প্রশ্নলগ্মে বদি শমি ও রান কেছু অবসশ্থিতি করে 
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এবং এঁ লগ্মে মগ হুর্ধ্ের দৃষ্টি থাকে কিনব! *ুর্যাই যদি 
লগ্মে থাকেন তাহ] হইলে প্রশ্ন কর্তার সেই দিবসে 
ডোজন লাভ হয় না, বরং শস্ত্রাধাতাদি তয় উপস্থিত 
হইয়া থাকে । ৩। 

রবিদৃষ্টং যুতং বাপি লগ্নং ন যদি ডি 
উপবাসন্তদাবাঁচো! নক্তং বা বিরসাশনং ॥ ৪1 

প্রশ্নলগ্ে শনি, রাস্থু, ব1 কেতু অবশ্থিতি করিলে 
যদি তাহাতে সুর্যের যোগ বা দৃষ্টি মা থাকে তাছা৷ হইলে 
সেই দিবসে প্রশ্ন কর্তার উপবাস কিন্ব। রজনীতে বিরস্ 
দ্রব্য ভোজন হয়। ৪। 

চন্ত্রেকর্মগতেভোজ্য মু্$ং শীতং সুখে কুজে। 

তুর্য্েখেটন্ত বসতোভোজ্যায়ে রসমাদিশেৎ ॥ « ॥ 

গ্রশ্নলগ্ের দশমস্থানে চন্দ্র অবশ্থিত হইলে লীতল 
দ্রব্য ভোজন বুঝায়, মঙ্গল চতুর্থ স্থানে থাকিলে উ্ 
দ্রব্য ভোজন হুয়। প্রশ্নলগ্নের চতুর্থ স্থানে অবস্থিত 
গ্রছত্বারা ভোজ্য অন্নাদির রস জানা যায়। &। 

্িগধমন্ং সিত্েতুর্য্যেতিলসং ২ পা | 
নীচোপগেকদশনং বিরসং তৈল সংগ্ক তং ॥ ৬ | 

লগ্নের চতুর্ধ স্থানে শুক্র থাকিলে নি ভোজন অর্থাৎ 
জলসিক্ত অম্নাদি ভোজন হইয়] থাকে । শমি চতুর্থ স্থানে 
থাকিলে তৈল সংক্ষৃত অর্থাৎ অপ্প মুল্যের নিকট 
আছার হুয়। উক্ত চতুর্থ স্থান গৃহৃদিগের নীচ গৃহ হইলে 

কদরধ্য ও অপরিষ্কৃত দ্রব্য ভোজন হুইয়। থাকে । ৩ । 

ুর্ধ্যাদিভিললপ্লগতৈঃ সবীর্ষ্য রাজ্যাদিগেহে ভূঙ্িমামনস্তি। 
সথথেস্থথেশো সবলে স্থুভোজ্যং চর।দিকেন্তাদসকৎ সকৃদ্থি। 
যথা রাজানৌ রবিসিতঃ ক্ষিতিস্থতো নেতা কুমারোবুধঃ 
হুরৈর্দানব পুভিতশ্চ সচিবৈপেয়ঃ সহত্রাংশুজঃ ॥ ৭ ॥ 
প্রশ্ন লগ্পে রবি, চত্দ্রঃ মঙ্গল, বুধ, বছল্পতি শুক্ত কিবা 

শনি বলবান হইয়া অবস্থিতি করিলে রাজা অথবা ভৎ- 
সদ্বশ কোন সম্ত্ান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির আলয়ে উত্তম আহার 
লাভ হয়! থাকে। এ ভুর্্যাদি গ্রহের বলাবল অন্গুসায়ে 
রাজাদির গৃছে ভোজম নির্ণয় হইবে। উক্ত এহগণ পুর্ণবল 
হইলে রাজ ভবনে, মধ্যযলে রাজমন্ত্রী প্রভৃতির গৃঁছে ও 
অল্প বলে ধনাচ্য লোকের বাটীতে উৎক্$ জাহার লা 
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হইয়া থাকে । লর্গ়ে রবি, চক্র, মঙ্গল কিছ] বুধ থাকিলে 

রাঁজ ভবনে, এবং বৃহস্পতি বা শুক্র লগ্মে থাকিলে রাজ 
মন্ত্রী গৃছে ও শনি থাকিলে রাজকর্দ্মচারির ভবনে ভোজন 

প্রাপ্ত ছয় । এই সকল গৃহ বলবান হইলে সুখন্বচ্ছন্দে 

সুখাদ্য লাভ "হইয়া! থাকে । প্রশ্মলগ্নের চতুর্থাবিপতি 
গ্রহ বলবান হুইয়। চতুর্থ স্থানে অবস্থিত হইলে উত্তম 

ভোজন লাভ ছয় ।. চর রাশি অর্থাৎ মেন, কর্কট, তুলা ৰ 
ও মকর ইহাদের কোন এক রাশি হইলে ছুই কি তিনবার 

ভোজন হয়,। স্থিরলগ্ন অর্থাৎ রষ, সিংহ, বৃশ্চিক, ও 

কুস্ত এই সকলের কোন এক রাশি হইলে একবার এবং 

দ্যাত্মক অর্থাৎ মিথুন, কন্যা ধনু ও মীন ইছাদিগের মধ্যে 

কোন এক রাশি হইলে দুই বার ভোজন হয়।৭। 
মৃলত্রিকোণগে খেটেলগ্নে পিতৃগৃহেইশনম্ । 

মিত্রালয়ে মিত্রভস্থে শক্রগেহেইরিগেহগে ॥ ৮ ॥ 

যুল ত্রিকোণ অর্থাং লগ্গের পঞ্চম ও নবমাধিপতি গ্র 

যদি প্রশ্ন লগ্নে অবস্থিতি করেন তাহা হইলে পিতার গৃছে 

ভোজন হয়। এঁ মূলভ্রিকোণাঁধিপতি গ্রন্থ মিত্র গৃছে 

থাকিলে স্বীয় মিত্র গৃহে এবং শক্র গৃহে থাকিলে স্বীয় 

শত্রু ভবনে ভোজন হুইয়! থাকে । ৮। 

শুভেক্ষিতযুতেলগ্নে বলাঢো স্বগুহে ভূজিই | ূ 

গৃহরাশিস্বভাবেন যত্রারদন্তচ্চ চিন্তয়েং ॥ ৯ ॥ ূ 

প্রশ্ন লগ্মে বলবান শুভগ্রহ্থের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে 
সায় ভবনে ভোজন রুঝায়। গৃহ ও রাশির রলাবল 

বিবেচনায় অন্যান্য বিষয়ের গণন] হয়! থাকে । ৯। 

তিলান্ন মর্কেছিমগো সুতগলা 
ভৌমেমস্রাশ্চনকাশ্চ ভোঙ্যম ৷ 

বুধেসমুদগাঃ খলুরাজমাধাগুরো 
সগোধুমভূজিঃ সবীর্ষেয ১০ 

প্রশ্ব লগে বলবান-হুর্যের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে 
তিল, চন্দ্রের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে তণ,লানম্ন, মঙ্গলের 
যোগ বাদৃষ্টি থাকিলে মন্থুর ও ছোলা বুধের দৃষ্টি বা 
যোগ্শে মুগ ও মাষকলাই, ব্বহস্পতির দৃর্চি বা যোগ থাকিলে 
গোধুম ভোজন হইয়া থাকে । ১*। 

শপ পপ 

৪৯ 

২৫ 

গুক্রে যবাবালরিক] বুগন্ধরাঁং 

শনোৌ কুলখাদি সমাষমন্নং | 

ভোজ্যং তৃষান্নং শিখিরাহু বীর্ঘ7- 
চ্ছুভেক্ষণা লোকনতঃ সহর্যম্॥ ১১ 

প্রশ্নলগ্ে বলবান শুতুক্রর দৃষ্টি বা যেগ হইলে যর 
ও ফল মুলাদি, শনির যোগ বা দৃষ্তি হইলে কুলণ্খ কলাই 
ও মাধকলাই সহিত অন্ন, রান্থুর যোগ বাদৃ্টি হইলে 
তুষা্ন ভোজন হয়। উক্ত গ্রন্রপ্রতি শুভ গ্রঞ্থের 

দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে মহাহর্ষে ও আমোদ প্রমোদে 
| আহার হুইয়! থাকে । ১১। 

শুক্রেমূলং পুষ্পমিন্দৌ কুজেন্তাৎ 
পত্রং শাখ। চাপিশাকং সবীর্যো। 
শুক্রেজ্যটক্র্বব্যঞনং ভূরিভেদং 
মন্দেনেখং সামিষং রাছকেত্বোঃ ॥ ১২ | 

হুর্যয প্রশ্নলগ্লাধিপতি হইলে মুলজ দ্রব্য চন্দ্র 

হইলে পুষ্প, মঙ্গল হইলে পত্রঃ শাখা ও শাকাদি ভোজন 
হুয়। শুক্র, বহুস্পতিঃ ও বুধ হইলে নানাবিধ ব্যঞ্জন শনি, 

রাহ ও কেতু হইলে নান! প্রকার মংম্য মাংসাদি যুক্ত 

খাদ্য ভোজন হয়। ভোজন চিন্তা প্রশ্ন বিষয়ে যে 
সকল বচন বলা হইল দৈবজ্গণ গ্রহ রাশির বলাবল ও 

স্বভাবাদি বিবেচনা! করিয়া! অন্ুুভবপূর্র্বক উত্তর করি- 

বেন। ৮২। 

পশমী ভোঙাদো বন্ধুনাথে। তোঞ্জাং যাশিবন।খে। বু$ঙ্া।। নো।- 

নাধীশে সংপ্রদিষ্টোত্র ভোক্ত! তেষাং বীধাছাযা যু্ধং ৮ চোখা উচ্চে 

লগে ভাক্ষরাদা। নৃপাবে গেঁছে পুং শাং ভোজনং নুচয়গ্তি। শ্বীয়েগেছেকেতু 

মূলত্রিকোণে মিত্রাদীনাং ধাম মিত্রাদি ধামি ॥ লগ্রে সন্বগ্রণানিতে নিজ গুহে 

দিত্রেহনুগে তদগহে বন্দ ধায়ি পিস্তহৃতে হুতগুহে শঙ্রে। তু শরোগূছে। 
ছানে স্ত্রীভবনে মৃে'ন সুগদং ধন্বেতু ধন্মোন্তরং খেরাজ্জোগৃহকে শিবে সগি- 

গৃহে শুনাং বায়ে ভোজনং ॥ যনাত্র সার্থকে। যৌগে। গৃহৈস্তদ্ দৃষ্টি সংযুতঃ | লগে 

শেনরসে। বাচাঃ প্রায়ো ভোজন কর্ম্ণি ॥ স্থিরোদয়েধেকবারং স্থিবারং দ্বাস্ম 

কোদয়ে। পৃচ্ছতো। ভেজনং বাচাং বনুবারং চর়োদয়ে। ভাতে লগ্নে 

শুভঘুতে দৃষ্টে নাচাং প্র্টভোজ্যং বন্ৃবিধশিষ্টপ্রায়, । ইথং ভূতে গুর তৃপ্ত 

লগ্নে প্রায়; কুম্থানেহপি ভবতি ভোজাং ভব্যং ॥ মন্দে লগে হমনিচ যুতে দৃষ্ঠে 

- শাশপিপিশ্ী শি শী ০ সপ 

সতি কষ্টভোজামেব প্রষ্টঃ। ক্ষেতরাধিপে নাখৃত ভাসি দৃষ্টি প্রায়েণ 

পুংসোহমৃত ভ্তোজনং স্যাৎ। 
দুর্বচনাম্বিতঞ্চ ॥ 

তশ্রিন্ন দৃষ্টে সতি তেন কষ্টং সান্ঠাগনঃ 

চণডেখর। 
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অথ নষ্ট উদ্ধার। 
বাঁপের ঘরে পুত্র দেখে, ভাঙার নষ্ট ঘরে থাকে, 

আপন ক্ষেত্রে আপনে চায়, উচ্চ স্থানে খনা কয়। রান্থ 

কেতু দেখে যবে, ভিন্ন জাতি নিল তবে। পঞ্চম ঘরে 

মিত্র থাকে, তাহার সপ্তম মঙ্গল দেখে । অবশ্য তাহার নষ্ট 

পায়, গৃছের বলে খন! কয়। পুত্রের ঘরে বাপে চাঁয়ঃ অন্য 

চোরে লইয়া! ধায়। তিন গ্রচ্দৃষ্ি যার, তবে জানিও নদীর 
পাঁর। দিগ নদী পরিচয়, গ্রহ বলে খনা কয়॥ বাপে 
পোয়ে এক দেখে, আপন স্থানে নট থাকে । গ্রহরাজে 

দৃষ্টি ছয়, জল জানিয়া নষ্ট পায়। দিগ শঙ্ক] জলাশয়, 

লগুদিয়া পরিচয়, রবি মঙ্গল বেদে যার, তাঁর নষ্ট নাল! 

পার, লগ্মে থাকে কান! বার, উচ্চ স্থানে নট তার। খন 
বালে শুন্য ঘরে, নিকট নিকট নয়দুরে। চন্দ্র থাকে 

যুগ্ম ঘরে, শনি রবি দুটি করে, তার নষ্ট নানেয় পরে, 
আপন লোকে চ,রি করে। রক্ষ যুলে রেখে যায়, তালা- 

সেতে পাওয়া য়ায়। খনা বলে গ্রহ বলে,থাকে নষ্ট গাছের 

তলে । মকরে মঙ্গল থাকে যার, তাহার নষ পাওয়৷ তার। 

চন্দ্র থাকে যষ্ঠ ঘরে, বুধ যদি দৃষ্টি করে। করিয়া! চুরি 
বায় দুরে, দুই তিন নদীর পারে। রামুর ঘরে চক্দ্র যার, 

ত"ছার নষ্ট গর্তের পার। বণ রাঙ্গা মুখ ছোট, দীর্ঘ নয় 

হবেখাট। মৃত্তিকার ভাওওড ডাগর পেট, খনা বলে কলসী 
কি ঘট । লগ্ম বলে বুঝা যার, ঘরে থাকে বাছিরে নর । 
ভূমি স্থৃুত ধরণিপতি, কুস্ডে চন্দ্র থাকে যদি। হয় নট না 
নেয় চোরে, মুধিকে পাইয়। ছরে তারে। পঞ্চম শুক্র 

থাকে যার, উচ্চ স্থানে নষ্ট ভার। কুজ বেদে থাক্কে 

যার, মাটির মরে নষ্ট তার। দিগ ঘর করিয়া নির্ণয়, 

গৃ্থ দিয়। খন] কয়। 
্ জীবাদি প্রশ্নঃ । 

প্রশ্ন দিনের চত্দ্রে দেখে জীবে বুধে জীবলেখে । 

দেখে কুজ রানু শনি, প্রশ্ে তবে ধাতু জানি।চান্দে রবি 

শুক্র দেখে, মুলচিন্ত। বলি তাকে । মিশ্রগ্রহ। দেখিতে 
পায়, মিশ্রধাতু বলি তায়। চান্দে দেখে ক জীবে, 

জীবশুভ চিন্তা তবে।. রুষ বদি দেখে একা, 'মৃতজীব 
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খনায় লেখ! । যদি দেখে রা শনি সুবর্ণাদি প্রশ্নে 
গণি। কেবল কুজে ভূমিজানঃ রবিশুক্রে যুল গ্রমাণ। 
কন্য। মিথুন তুলার নবাংশে, চান্দ থাকিলে খ্থিপ আসে । 
ধনু কুস্তের নবাংশে রয় অপদ জীব চিন্তা হয়। কর্কট 
নবাংশে চাদ, বক্রচরণ প্রশ্ন বাদ। মেষ বধ সিংছে 
জান, চতুষ্পাদ চিন্তা প্রমাণ। মেষ সিংহ ধনুর অংশে, 

চাদ থাকিলে হস্ত্যাদি আসে। রৃষমিখুন কর্কট জান, 
গণ্ডার ব্যাস মহিষ মান। 

কর্কটাদি তিনে বর, খ্ুরী জন্তর চিন্তা কয়। মীন মকর 
কর্কটাংশে, জলজন্ত চিন্তা ভাষে। গম্বলম নবাংশ কর, 
অবশেষে প্রশ্ন ধর। প্রথম নবাংশে সোণা হয়, দ্বিভীয়েতে 

নূপা কয়। ততৃতীয়ে তাত্র চতুর্ধে কাসা, পঞ্চমে পিতল 
করছ দিশা । যষ্ঠে রাঙ্গ সণ্তমে লৌহ, অস্টমে সীসা 
নবমে কাসা। 

মেষ আদি বার ঘর, চান্দেলগ্নে প্রশ্ন কর। গুল্ম 

যেষে বল্ী ব্বষে, মিথুনেতে লতা তাষে। কর্কটেতে 
কন্দ হয়, প্রশ্ন জেনে খনা কয়। সিংহ কন্য। বিছা! তুলা, 

ছোট ছোট গাছগুল1। ধনু মকর কুস্তে জানি, লভাকন্দ 
প্রশ্নে মানি । কুজ শুক্র বুধ শনি, গুকর ত্রিংশাংশ গণি 

পাত্র পুম্প ফল মুল: ছাল জান নাই প্রশ্নেভুল। মেষের 

চান্দে প্রশ্ন ত্র, প্রবাস বাক্য সুনিশ্চয়। বষে সুস্থ 
৫1 মিথুনের লয়, কর্কটে হাস্য মিংছে জয়। ন্যায় রওনা 

রশ্চিকে রতি, ধন্নুতে নষ্ট শূন্য অতি। মকরে ক্রীড়া 
কুস্তে সুপ্তি মীনের চান্দে দৃঢ় ভক্তি। চান্দে দেখে 

যেই গ্রহ, তন্তুল্য বর্ণে দ্রব্য কছ। গ্রহদৃর্ভি বশে আন, 
নফটমুষ্টি সুবর্ণ জান। উর্ঘামুখ ক্ষেত্র চান্দ, নফ দ্রব্য প্রশ্নে 
বান্ধ। রোছিণ্যার্্রো শতভিষা, ধনিষ্ঠা পৃয্যোত্তরা দিশ]। 

জ্যোষ্ঠাশ্মিনী মৃগশিরা, রেবতী হস্তা পুনর্বস্থু বীরা । চিত্রা 
স্বাতী অনুরাধা, এই কয় নক্ষত্রে চান্দ বান্ধা। মধ্য 

উর্ধধ অথন্থান, নইদ্রেব্য গিয়া আন। মুলা ভরণী,? পত্ত্ 

বন্ছি, পুর্বাতিনে স্থান সন্ধি। ভোঁম রবি উর্ধে দৃক্তি 
বুধ শুক্র আড়ে দৃষ্তি। জীবে চান্দে দৃর্টি সমান, শনি 
রান অধঃন্থান। 
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অথ দ্রব্য নিরূপণ । 

লগ্ন অঙ্কে বত হয়, গ্রছ দিয়! পুরিতে হয় । বু 

মিশাইয়। বেদেক্ষয়, সেই দ্রব্য খনা কয়। লগ্মে রবি দ্রব্য 

শোন, চক্রমতু বলে খনা। শুক্র চন্দ্র দেখে যবে, খার! 

রেখা থাকে তবে। গুৰ সপ্তম ভাঙ্গ। ছাড়? ভূমি 

শোনার মোহর । রান কেতু দেখে যবে, শিরভগ্ খা 

তবে। চতুর্থ বুধ পঞ্চম শনি, সেই দ্রেবা এক জানি। 
মঙ্গল শনি দেখে যবে, এববর্ণ হবে তবে। রক্তবণ্ণ যায় 

বলা, মধ্যে থাকে সাদা কালা । লগে শুক্রে বর্ণধলা, 'এই 

কথা যায় বলা। পঞ্চম চন্দ্র দেখে যবে, রূপা ধাতু হয় 

তবে। পরর্ণচন্দ্রে চক্র:কার, যোরা রেখা! থাকে তার। 
অর্থদৃ্তি খাকে যাঁর, খনা বলে অলঙ্কার । নবমে চক্র 
থাকে যার, চক্রাকার দ্রবা তার। সপ্তম নবম রানু যার 

স্বম্পত্রব্য অধিক তাঁর । তৃতীয় শনি যায় জানা, বর্ণকাল 

বলে খনা। রাহুলগ্মে হয় কান্ঠ, খনা বলে এই নষ্ট। 

শনিক্ষেত্রে দেখে যবে, লৌহযুক্ত হয় তবে। নবম চন্দ্র 
দীর্ঘ কার, জলে বসতি হয় তার। 

অথ নাম নিরূপণ । 

লগ্ন চতুগু ণ করি, দিগ মিশীইয়া ও সাতে হরি । শেষ | 

অঙ্ক রছে যেই, চোরের নাম হয় সেই। মীনে তা 

ককারযুক্ত। লিংহে ব্লশ্চিকে চকারভুক্ত। কর্কট মকরে 
টকার জান, তুলা কন্যা তপরিমান। মেষ কার্ম,কে 
পকারাদিঃ যকার গণিতে কুন্ত যদি। অব্রভেদ করিলে 
গাণা, সেই চোর বলে খন] । 

অথ রোগচিন্তা ৷ 

উল্লাঘোভবিত। কদ। পুনরিতি প্রশ্নে বিলগ্লং ভিষক্ 

নির্দিষ্টঃ স্থখমৌবধং শ্বরগৃহং রোগ স্বরোগোনভঃ । 
লগ্নে ত্র,রযুতে ভিষগ্থিরচিতে রুণৃদ্ধি রেবৌষধৈ 
সস্মন্ সৌম্যঘুতে চ তস্বিরচিতৈত্তৈরেব রোগক্ষয়ঃ ॥ ১॥ 

| চণ্ডেশ্বরে । 
রোগমুক্কিপ্রশ্থে অর্থাৎ কবে রোগমুক্তি হইবে এই- 

ঈপ প্রশ্ন করিলে প্রশ্বলগ্ ঘবারা রোগ, চতুর্ধলগ্ন দ্বারা 

এইহী 

ওধধ, সপ্তমলগ্দ্বারা রোগমুক্তি নির্ণয় করিবে। লগ্নে 
ক্ররগ্রহ থাকিলে বৈদ্যকুত ওষধ দ্বারা রোগ রদ্ধি হুঈবে । 
লগ্মে শুভগ্রহ থাকিলে বৈদ্যক্কত ওবধে রোগ নষ্ট হইবে 

জানা ধায়। ১ | 
লগ্নং বৈদ্যং বিজা নীয়াঁৎ চক্ুর্থালয় মৌষধং। 

রোগম্চ সপ্ুমং শ্থানং আরোগ্যং দশমালয়ং ॥ ১ ॥ 

রোগমুক্কিপ্রশ্নে লগ্ম ভ্বারা বৈদ্য নির্ণয় করিবে এবৎ 

লগ্মের চতুর্থ স্থানে ওবধ, সপ্তমন্থানে রোগ ও দশমস্থানে 
আরোগ্য জানা যায়। ১ 

লগ্নে ক্রু.রধুতে প্রশ্নে ওষধং মি নিক্ষিপেৎ। 

রোগবৃদ্ধি ভবেদাশু রোগমুক্কো। বিপর্যয়ে ॥ 

চতুর্থে দশমে তদ্বৎ পাপ সৌম্যগ্রহস্থিতে ॥ ২ ॥ 
এবূপ প্রশ্নকালে যদি লগ্মেতে পাপগ্রহ অবস্থিতি 

করে তাহ! হইলে ওবধি প্রয়োগে রোগরদ্ধি হয়। এব 
লগ্নে শুভগ্রহ থাকিলে ওবপ্দি সেবনে রোগনুক্ক হইবে, 

ইহা! জ্ঞাত হওয়া যায়। এইরূপ লগ্মের চতুর্থ ও দশম 

স্থানস্থিত শুভাশুভ গ্রহ দ্বারা রোগ মুক্তি প্রশ্নের শুতা- 

শুভ নিত হুইয়া থাকে৷ ২ 
চতুর্থ মৌষধং বীর্য মন্থুপানঞ্চ সপ্গুমে । 
আন্বাদনঞ্চ লগ্নেশে। দ্রব্যসংখ্য। তুরীয়গং ॥ ৩॥ 

প্রশ্নলগ্মের চতুর্থ স্থানে ওষধ, সপ্তীমস্থানে অন্ুুপান, 

-দশমস্থানে রোগীর পথ্যাপথ্য নির্ণয় করিবে ।৩ 
আদ্র বা কঠিনং দ্রব্যং সপ্ডমেশে বিনিদিশেৎ ॥ ৪4 
কটুন্সিগ্ধ রসং তোয়ং কটুক্চবাদ্রবং রসং। 

প্রশ্নলগ্নের সপ্তমাধিপতি দ্বারা তরল কি কঠিন ওবধে 

রোগমুক্তি হইবে তাছা জানা যায়। ৪ 
কটুকং মধুকং তিক্তং মধুরং স্'দজাদয়ঃ” 

এতেষাং পানমিত্যেবং বর্ণলগ্নে সবর্ণজং ॥ ৫ ॥ 

মেষাদি রাশিতে যথাক্রমে কটু, গ্সিষ্ঈঃ রস, জল, 

কটু, কঠিনদ্রবা, রস, কটু, মধুর, তিক্ত ও মধুরদ্রব্যৎ এই 
সকল ওবধ সেবনে রোগশান্তি জানা যায় । ৫ 

তমোরাহুশনে দৃষ্টে ভ্রব্যং তুল্যং হলাহলং। 
শনি হূর্য্য কুজে তৃর্য্যে ওষধং কটু মূলজং ॥ ৬ ॥ 

রোগমুক্তিপ্রশ্নে লগ্ের চতুর্থ স্থানে রাহু ও শনিৰ 
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দৃষ্টি থাকিলে, রোগ শান্তির জন্যে যে থে ওধ প্রয়োগ 
করিঘে সেই সেই ওঁধধ বিষের ন্যায় অপকারী হুয়। 

আর এঁ চতুর্থ স্থানে বদি শনি ও মঙ্গল থাকেন, তাছা 
হইলে রোশীকে কটু মুলজ ওঁধধ সেবন করাইবে। ৬ 

কুজে ভশ্ম ্মাকীর্ণ মৌবধং রোগনাশনং । 
কুজাকৌ ভাত্রঘটিতৌ বঙ্গাত্রং লৌহজং শনিঃ ॥ ৭ ॥ 
রঙ্গতং শুক্রচন্জ্রেচাপাথবা রলমিশ্রিতং | 

খুরুজ্ে ম্বর্ণঘটিতং ইরিতালঞ্ গম্ধজং ॥ ৮ ॥ 

মিশ্রেহি মিশ্রবর্ণধাপ্যধামাং রস সাগরং। 

অহিফেপং যুতে শুক্রে ফলমিশ্রং রবৌকুজে ॥ ৯॥ 
প্রশ্নলগ্মের চতুর্থ স্থানে মঙ্গল থাকিলে ভম্মীভূত 

ওষধে রোগ নাশ হইবে । এবং মঙ্গল ও রবি থাকিলে 
ভাম্ত্রঘটিত, শনি থাকিলে বঙ্গ, অভ্রঃ ও লৌহ ঘটিত, 

শুক্র ও চন্দ্র থাকিলে রোঁপ্য ঘটিত অথবা পারদ মিশ্রিত, 

রহস্পতি থাকিলে স্বর্ণঘটিত অথব। হরিতাপ ও গন্ধক 

মিশ্রিত ওঁধধে রোগ নিরত্তি হইবে জানা যায়। মিশ্র 

অর্থাং উক্ত ছুই তিন গ্রহ প্রশ্নলগ্মের চতুর্থে থাকিলে ছুই 
তিন প্রকার ওষধ মিশ্রিত করিয়| রোগীকে সেবন করাইলে 
রোগ নিরত্তি হইবে। প্রশ্ন লগ্নে চতুর্থ স্থানে শুক্র থাকিলে 

অহ্িফেণ ( আফিং) রবি ও মঙ্গল থাকিলে ফল মিশ্রিত 
ওঁষধ সেবন করাইলে আরোগ্য হইবে জানা যায় । ৭1৯। 

উগ্রবীর্ধ্যং রাছ কেহ তৈলং ভূগুঙ্গচন্দ্রজৌ ॥ ১৭ ॥ 

প্রশ্নলগ্নের চতুর্থ স্থানে রানু ও কেতু থাকিলে উগ্র-| 
বীর্দ্য ওঁঘধে, শুক্র ও বুধ থাকিলে তৈল সেবনে প্রশ্মী- 
কর্তার রোগ মুক্ত হইবে ইচ্ছাই দৈবজ্ঞ বলিয়! দিবেন ।১০ 

লগ্লেশ লগ্ময়োঃ পার্খে যাবস্তঃ সস্তি খেচরাঃ। 

ভাবদ্রোগং বিজানীয়াৎ নরানার্য্যস্ত তাবতি ॥ ১১ ॥ 

বলগাবিপতি যে গৃছে থাকিবে সেই গৃহের ও লগ্নের 

পংস্থন্ধয়ে অর্থাৎ পুর্বর্ধ বা পররাশিতে যত সংখ্যক গ্রহ 
অবস্থিতি করিবে, গ্রশ্নকর্তীর শরীরে তত সংখ্যক রোগ 
আছে জানা যায়। ১১ | 

শনিঃ শোণিত রোগঞ্চ গ্রহণী বায়ু দৈবতং । 
'অন্বীর্ণ কফ রোগঞ্চ করোতি চক্জ্রনন্দনঃ ॥ ১২ ॥ 

ল।গিক প্রশ্নগণনা । 

প্রশ্থলগ্নের পুর বা পর রাশিতে শনি থাকিলে রক্ত 
রোগ ও এহুণী, বুধ থাকিলে টি ঁকফরোগ জানিতে 
হইবে । ১২ 

প্রমেহং শোথ মূত্রঞ্চ মুক্ষ বৃদ্ধিং ভূগোঃসতঃ। 

ব্রণং বা জরবাতঞ্চ কুজাকৌ রক্তদাহজৌ ॥ ১৩ ॥ 
প্রশ্নলগ্নের ও লগ্লীবিপতির পুর্ব বা পররাশিতে 

শুক্র অবস্থিতি করিলে প্রশ্মকর্তার শরীরে প্রমেহ, শোখ, 

বহুমুত্র» মুক্ষরদ্ধি (কুরন্দ) এই সকল রোগ জানা ধায় । 

এই রূপ মঙ্গল ও রবি থাকিলে ব্রণ, জ্বরঃ বায়ুরোগ? 

রক্ত দোষ ও দাহ রোগ বুঝায় ॥ ১৩ 

অষ্টমন্্রৌ কুজাকোঁ চ কুষ্ঠরোগং বিধীয়তে । 
পুনশ্চ রাহুমার্ডণ্ডৌ বাতরোগং নসংশয়ঃ ॥ ১৪ | 

কুজযুক্তে শিখিছিদ্রে মহাকুষ্ঠং বিধীরতে । 

রাহুণ। সহিতে| মন্দঃ কুরুতে বর্ণ সংক্ষয়ং ॥ ১৫ 0 

প্রশ্নলগ্ের অহ্টম স্থানে মঙ্গল ও রবি থাকিলে 

কুষ্ঠরোগ, রাহু ও রবি থাকিলে বাতরোগ, জানিতে 

হইবে । এবপ রানু+ রবি ও মঙ্গল থাকিলে গলিত কুষ্ঠ, 

রান্থ ও শনি থাকিলে বর্ণক্ষয় ইত্যাদি রোগ প্রশ্মদ্ধারা 

বোধ হয় । ১৪। ১৫ 

শনিদৃষ্টিযুতেচ্ছিদ্রে পূর্ণ দৃষ্টে শুভোত্তরে । 

অঙ্গহানিং নলন্দেহে। উন্মাদম্বাপি চিস্তয়েৎ ॥ ১৬ ॥ 
কুজযুক্তে শিখিচ্ছিদ্রে রবিযুক্তো ভবেদ্যদি । 

লিঙ্গরোগে! ভবেত্বস্ত শুক্রে কও বিচিচ্চকা ॥ ১৭'॥ 

প্রশ্নলগ্মের অধম স্থানে শনির দৃর্টি বা যোগ'থাকিলে 
অঙ্গহানি ও উন্নাদরোগ চিন্তা করিবে। এরূপ মঙ্গল, 
রাস্থ ও রবি থাকিলে লিঙ্গরোগ, শুক্র থাকিলে কণ্ড, ও 

বিকজ প্রভৃতি রোগ জীনিবে । ১৬। ১৭. 

হুর্বলশ্চ নিশানাথ শ্ছিদ্রে ব সপ্তমেস্থিতঃ ) 

শনি কেতু যুতে দৃষ্টে কাসরোগং বিচিন্তয়েখ ॥ ১৮ ॥ 

প্রশ্নলগ্জের সগতমে কিন্বা অষ্টম স্থানে চজ্দ্র খ্যকিলে 

যদি এ চন্দ্র দুর্বল হয় এবং এঁ চন্দ্রের প্রতি শনি ও 

কেতুর দৃর্টি.ৰ! যোগ' থাকে তাহা হইলে প্রশ্নকর্তার শরীরে 

কাসরোগ আছ্ছে ইহাই দৈবজ্ঞ বলিয়া! দিবেন । ১৮ 



বাগ্নিকপ্রশ্নগণনা | 

শনৌ লগ্রগতে প্রশ্নে রোগঃ স্টাৎ পার গর্ভজঃ | 
রাহুঃ কেতুর্ভবেত্দ্বলগ্নে লগ্নে সপার্খগঃ ॥ ১৯ ॥ 

প্রশ্নকালে শনিগ্রহ লগে থাকিলে পার্খমধ্যে 
রোগ বুঝা বায়। এইরূপরান্থ ও কেতু প্রশ্নলগ্নে থাকিলেও 

পার্খরোগ বুঝিতে হইবে । ১৯। 

অষ্টমস্থঃ পতঙ্গেনুঃ পিত্বছ্ষ্টপ্রদায়কঃ। 
সন্গিপাতযুতে| মৃত্যুঃ শশী পাপন্ত মধাগঃ ॥ ২০ | 

প্রশ্নলগ্পের অফমস্থানে সুর্য অবস্থিত থাকিলে 

পিন্তপ্রকোপে রোগ জানা বায় এব ইছাতে যদি চন্দ্র 

পাপদ্বয়ের মধ্যগত হন তাহা! হইলে এ রোগে সম্মিপাত 

উপন্দিত হুইয়! মৃত্যু হয় । ২০। 

শনিরাছকুছে জীবে প্রশ্নে বা দৃ্টিগোচরে । 
তদ্দিনে তপ্দিনে পৃষ্ঠঃ সংশয়শ্চন্ত্রছুর্বলে ॥। ২১ ।। 

আনি, রাঃ মঙ্গল ও ব্লছুস্পতি-- এই সকল গ্রহ প্রশ্স- 

লগ্নকে দৃষ্টিকারিলে এবং এ সময়ে চন্দ্র দূর্বল থাকিলে 
রোগেতে জীবন সংশয় হুর । ২১। 

ষষ্টে চরে সঞ্চরণক্ষমোয়ং গৃষ্ৃন্থ বাণীসরজোভিভূয় | 

স্থিরে তু তম্মিন্ সততো। নিবিষ্ট দ্বিদেহগঃ সন্ততগুপ্তএব॥২২। 

প্রশ্নলগ্নের বষ্ঠস্থান চররাশি হইলে রোগী গমনা- 

পামনে সমর্থ থাকে, কিন্তু রোগঘ্ধার1 বাকৃশক্তিরহিত হয়। 

এঁ হষ্ঠম্থান স্থিরলগ্র: হইলে সর্বদা রোগীর শরীরে 

রোগ বিদ্যমান থাকে এবং দ্যাত্মকরাশি হইলে রোগী 
সর্বদা সুপ্ত থাকে । ২২। 

বিদেশগশ্চরেহষ্টমে স্থিরে পুনঃ স্বদেশগঃ । 

দ্বিদেহগে! দ্বিরুচ্যতে প্রযচ্ছতে। রুজাকরঃ ॥ ২৩॥ 

প্রশ্নলগ্লের অফ্টমন্থান চররাশি হইলে রোগী বিদেশে 

আছে। & স্থান স্মথিরাশি হইলে রোগী স্বদেশে 
আছে। এ অফমস্থান দ্ব্যাত্মকরাশি হইলে স্বদেশ কিনব 

বিদেশ উভয় স্থানেই রোগীর অবস্থান সম্ভব ছর। ২৩। 

ত্রিষড় দশায়েখু নিশাকরশ্চেত্তদ। স্থখং রোগযুতন্ত বাচ্যং। 

এঘেব পাপা নিধনে সমেতাঃ কলত্রগা বা মরণায় বাচ্যাঃ ॥২৪॥ 

প্রশ্নলগ্নের তৃতীয়, ষন্ঠ। ও একাদশ স্থানে চত্দ্ 
থাকিলে রোগীর সুখ জানা যায়| এবং এ নকল স্থানে 

পপি 00০০০ 

ণ৫ 

২৯ 

ও সপ্তমস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে সেই রোগেই রে!শীর 

মরণ হইয়া! থাকে । ২৪। 
সর্কে ্ুরগ্রহা লগ্রযামিত্রহিবুকাম্পদে । 

পীড়। মৃতনরন্তাপি রোগিণো মরণপ্রদাঃ ॥। ২৫।। 

প্রশ্নলগ্নের সপ্তম, চতুর্থ ও দশমস্থানে সকল পাপগ্রছ 
থাকিলে, সেই গীড়াতে রোগীর মরণ হয় । ২৫। 

উদয়ে বিধুঃ শনিকুজৌ বায়গো হিমহ্যাতির্ভবতি দন্ধুগতঃ | 
নিয়তং ভবতি মরণমত্র নচেগ্বললংযুত স্ত্রিদশরাজ গুরঃ ॥ ২৬ ॥ 

প্রশ্রলগ্নে চজ্্র+ ঘাদশস্ছানে শনি ও মঙ্গল, এবং 

চতুর্থস্থানে রবি-- এইরূপ গ্রহসংশ্থানসময়ে রোগমুক্কির 

প্রশ্ন হইলে, যদি রছুস্পতি দুর্বল থাকেন, তবে রোগীর 
মৃত্যু নিশ্চয় করিবে । ২৬। 

রিপুমন্দিরে নিজগুহে রবির্্শমে তুষারকিরণে! যদ] । 
উপঙ্গায়তে বিষমরোগবশে! নিয় তং তৃতীয়দিবসে ভবেন্মরণং ॥২৭॥ 

প্রশ্নকালে যদি রবি শক্রগৃছ্ছে কিন্বা নিজক্ষেত্রে 

অবস্থিতি করেন এবং প্রশ্ন লগ্নের দশমস্থানে চন্দ্র অবস্থিতি 

করেন, তাহা হইলে বিষমরোগ ও সেই রোগেই তৃতীয় 

দিবসে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে । ২৭। 
ব্য়কুধ্যবিলগ্রসংস্থিতাঃ সকলক্র,রনভশ্চরা যদ] | 

দিবসত্রয়েণ রোগিণো মরণং কষ্টমসংশয়ং তদ] ॥ ২৮ ॥ 

প্রশ্বকালে দ্বাদশে, চতুর্ধে ও লগ্গে সমস্ত পাপগ্রছ 
থাকিলে তৃতীর দিবস অথবা অষ্টম দিবসে রোগীর 

মৃত্যু হয়। ২৮। 

উদয়পঞ্চময়ো নিবসতি চেৎ চতুর্থে পাপখেচরাঃ। 
মরণ মন্রদিনে প্ুবমষ্টভিঃ সমুপা যচ্ছঠি রোগান্ ন পাঁড়িতঃ ॥২৯॥ 

প্রশ্নকালে লগ্ন, পঞ্চম, তৃতীয় ও চতুর্খ-_এই নকল 

স্থানে সমস্ত পাপগ্রহথ অবস্থান করিলে, অফ্টম দিবসে 

মৃত্যু অথব1 রোগমুক্তি হয়। ২৯। 

যামিত্রসংস্থিতাঃ পাপ! ধনুর্মিথুনগাশ্ঠরাঃ 1 

জুন্থস্য ব্যাধিদা রোগযুতন্ত মরণপ্রদাঃ ॥ ৩৭ ॥ 

প্রশ্নলগ্নের সপ্তমন্থানে পাপগ্রহ অবস্থান করিলৈ যদি 

এম্ান ধন্ু কিম্বা মিথুনরাশ্পি হয়, ভাছা। হইলে সুস্থ 
ব্যক্তির রোগ এবং সেই রোগেই মৃত্যু হয়। ৩০। 

ইতি যঠীদাদশর্দণঃ যষীনামগ্রস্থ্ট সগ্তমোধ্যায়ঃ। 
-স্থ্ 



_ হৌরাষট পঞ্চাশিক|। 
পাশ 0 শি শশী 

গ্রথমোহ্ধ্যায়ঃ | 

প্রণিপত্তা রবিং মুদ্ধা! বরাহমিহিরাম্মজেন সদ্ঘশস| । 
প্রশ্নে কুতার্থগহন। পরার্থমুছিষ্ঠ পৃথুষশস1 ॥ ১1 

চান্তির্বিলগ্ান্ধিবুকাচ্চ বুদ্ধর্মধ্যাৎ প্রবাসোহস্তময়ানিবৃত্তিঃ । 

বাচাং গর প্রশ্নবিলগ্রকালাদ্গৃহং প্রবিষ্টো৷ ছিরুকে প্রবাসী ॥২॥ 

প্রশ্নলগ্রদ্বারা চযতি অর্থাৎ স্থানত্যাগ-রিষয়ের শুভী- 

শুভ গণনা করিবে, চতুর্ঘস্ানদ্বারা আত্মীরবান্ধবরর্গের 
বদ্ধি-উন্নতি-আদি গণনা করিবে* 'শমস্থানদ্বার। বিদেশ- 

পামানের শুভাশুভ গণনা করিবে, এবং সপ্তমস্থানদ্বার। 

প্রবাসনিবর্তনবিষয়ের শীণনা করিবে, লগ্ন, চতুর্থ, 
দশম ও অপ্তমন্থানদ্বার। স্থানত্যাগ, বান্ধবাদির উন্নতি, 
প্রবাস ও প্রবাসনিরত্তি-_ এই চারিটি বিষয়ের গণন! 

করিবে । প্রশ্বলগ্ন ধদি চররাশি হয়, এ লগ্খে 

শুভগ্রহ বা আধপতিগ্রহ স্থিতি কিনা দূ়্ি করে ও 
পাপগ্রহের স্থিতি অথব! দৃষ্টি না থাকে, তাহা হুইলে 
স্থানচযতি হইবে, ইহার বিপরীত হুইলে স্থানচুঠতি 

হবে না। যাঁদ স্থিরাশি লগ্ন ছয় এবৎ তাহাতে 

শুভগ্রন্থের স্থিতি অথবা ডি থাকে, তাহা হুছুলে স্থান- 

চ/তি হইবে না। বূষ, সিংছ, বশ্চিক ও কুস্ত-_এই চারিটি 

রাশির নাম রদ্ধিম্থান। ইনার কোন এক লগ্গে গমন 

আগমনের প্রশ্ন হইলে, সফল হইবে না। এইরূপ 

দ্যাত্মকরাশি লগ্ম হইলে, তাহা! স্বীয় অধিপতিগ্রহ 
ও শুভগ্রহ-কর্তৃক স্থিত অথবা! পুর্ণদ্ুষ্ট হুইল ও পাপ- 
গ্রন্থের দৃষ্টি অণ্প থাকিলে স্থানত্যাগ হইবে, ইছছার 
বিপরীত হইলে হইবে না। চতুর্বস্থান লগ্ন হইলে এবং 

 উত্ধাতে পাপগ্রহ স্থিতি ও দৃষ্টি করিলে প্রবাসে গমন 

হইৰে এবং এ স্থানে শুভগ্রহ বা অধিপহিগ্রহ থাকিলে 
বা দৃষ্টি করিলে প্রবাসে গমন হইবে না। প্রবাসী 
ব্যক্তির গৃহাগমন হইবে কি না_ এরূপ প্রশ্ে যদি 

 চতুরথস্থান লগ্ন হয় এবং তাহাতে অধিপতিগ্রহ ব1 

শুভ গ্রহের স্থিতি বা দৃষ্ঠি থাকে, তাহ হইলে প্রবাসী 
ব্যক্তির আগমন হইবে, ইহার বিপরীত হইলে হইবে না । 

কারণীভূভগ্রহ যত দিবস চতুর্থস্থানে অবস্থিত হইয়াছে, 

ততদিন প্ররাসী র্যক্তি গ্ৃঙ্থে আগমৰ করিয়াছে এরং 

এঁ গ্রহ যত দিনে চতুর্থস্থানে আসিবে, ততদিন প্রবাসীর 
গৃহে আগমনে বিলম্ব আছে। ₹। 

যো! যে। ভাবঃ স্বামিদৃষ্টো যুতো। ব। 
সোমোয্বাস্তাত্তস্ত তশ্তাস্তি বুদ্ধিঃ | 

পাপৈরেবং তস্ত তগ্ঠান্তি হানি- 

শিদেষ্টব্য জন্মতঃ পৃচ্ছতো। ব| ॥ ৩ ॥ 

প্রশ্নে বা জন্মকালে তন্বাদি দ্বাদশভাবের খে ভাবে 
অধিপতি গ্রহ ব৷ শুভগ্রহ দৃষ্টি করে কিম্বা অবস্থিত 
থাকে, সেই ভাবের ফলের উন্নতির হয় ; এবং যে ভাব 
পাপগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট অথর। মুজ্ধ থাকে, সেই ভাবের 
ফলের ছানি হয়। ৩। 

যে যে ভাবে ষেবে বিষয়ের গণ! করিতে স্থয়ঃ ভাছ। 

দৈরজ্ঞবল্পভয় শ্রীপতি যেরূপ বিবুত করিয়াছেন, তাহার 

বচন ও অন্তুব'দ বিশেষ 'পদেশের স্ছিত নিম্বে লিখিত 

হহুল। 

আরোগ্যপুজাগুণমানবৃত্বমাধুর্ধয়ে। জাতিরশেষসৌখ্যম্। , 
ক্রেশারকতী লক্ষণুরূপবর্ণান্তভাগিনেয়স্ত বধূস্তনৌ ম্যাথ ॥ ১ ॥ 

তনুম্থান, অর্থাৎ প্রথমগহ ও তাহার চিন্ত। | 
তন্ন্থানে রোগহুইতে মুক্ি, অর্চন!, গুণ, সপ্মান, সম্পন্জি, 



লামিকপ্রশ্নগণন। | 

জীবন, বয়ঃক্রম, জাতি, অনস্তস্থখ, কষ্ট, আক্কৃতি, লক্ষণ, রূপ, 
বর্ণ ও ভাগিনেয়বধূ--এই কতিপয় বিষয়ের চিন্তা করিবে। 
অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের প্রশ্ন হইলে, তন্ুস্থানের রাশ্তধিপতি 

গ্রহদ্বারা বিচার করিয়া ফল বলিবে। ১। 

মাণিকামুক্রাফলর্রধাতুধনাস্বরস্বর্ণহয়াদিকার্য্যম্ | 

রোপ্যাধি ধান্ং ক্ররবিক্রয়াদি সাধারণং শষ্তুবতি দ্বিতীয়ে ॥ ২ ॥ 

ধনস্থান, অর্থাৎ দ্বিতীয় গৃহ ও তাহার চিন্তা । 

ধনস্থানে মাণিক্য, মুক্1!, ফল, রত্ব, ধাতু, ধন, বঙ্, স্বর্ণ, 
ঘোটকাদি কার্ধ্য, রজতাদি, ধানা, সাধারণ ক্রয়বিক্রয়াদি,-এই 

সকল বিষয়ের চিন্তা করিবে । অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের প্রশ্ন 

হইলে, ধনস্থনের রাশ্রধিপতি গ্রহগ্বারা বিচার করিয়া ফল 

ৰলিবে 1 ২। 

ন্ষাইনুজক্ষেমস্থবুদ্ধিলাভভত্যাদিদাসী ভট ক ভর্ব,ঃ। 

মাত্রাদিচিস্তাবিষয়ং সমগ্রং পর্যযারমেতৎ কথিতং তৃতীয়ে ॥ ৩ ॥ 

সহজস্থান, অর্থাৎ তৃতীয় গৃহ ও তাহার চিন্তা । 
সহনস্থানে পুত্রবধূ, অনুজ ভ্রাতা, কুশল, আত্মোন্নতিঃ লাভ, 

ভাদি, দাদী, যোদ্ধা, প্রভুর কার্ধা, মাতৃ-আদি,-এই 
সমস্ত বিষয়ের চিন্তা করিবে । অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের প্রশ্র 

তলে সহজস্থানের রাশ্ধিপতি গ্রহদ্বারা বিচার করিয়া ফল 

বলিবে। ৩। 

গহং নিধানং বিবরপ্রবেশো মহৌষধিঙ্গেত্রথলাদি বাটী। 
মিত্রং ধৃতিঃ শ্গী পরপূংপ্রয়োগো গমাগমৌ গ্রামসুখাদিকঞ্ত | 
্ানং চাতির্পাভ্গৃত প্রবেশো বৃদ্ধির্জনিত্রী জনকণ্ঠ তদ্বৎ। 
দেশাদি কার্ম্যাপ্যপি লাভমস্তপর্ধ্যায়মেতৎ কথয়স্তি তৃর্য্যে॥ ৪ ॥ 

বন্ধুম্থান, অর্থাৎ চতুর্থগৃহ ও তাহার চিন্তা । 

বন্ধু্কানে ভবন, অর্থ) গহ্বরে প্রবেশ, মহোৌষধি, ক্ষেত্র, 
খল-নাদি, বাটী, বন্ধু, ধারণা জ্ত্রী, পুরুষ প্রয়োগ, গমনাগমন, 
গ্রাম, স্বখ-আদি, পদত্যাগ, লাভ, বাটীপ্রীবেশ, বুদ্ধি, জননী; 
গনক, দেশাদি কার্ধ্য১_এই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা করিবে। 

অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের প্রশ্ন হইলে বন্ধস্থানের রাহাধিপৃতি 
শ্রহদ্বার বিচার করিয়। ফল বলিবে। 9। 

শানাপ্রয়োগে বিনয়প্রবন্ধে। বিনেয়বিদ্যা নয় বুদ্ধিমন্ত্রঃ | 
সন্ধানগর্ভাঙ্গ ভবাদিকঞ্চ প্রজ্ঞানুতাখ্যন্ত চ তুল্যমেতৎ ॥ ৫ ॥ 

৩৬ 

পুক্রস্থান, অর্থাৎ পঞ্চমগূহ ও তাহার চিন্তা । 

পত্রস্থানে বহুবিধ প্রয়োগ) বিনয়) সন্দর্ভ, শিক্ষণীয় বিদ্যা, 

নীতি, বুদ্ধি, মন্ত্র, অন্বেষণ, অঙ্গ, জন্ম ও জ্ঞান,এই করেকটি 

বিষয়ের চিতা করিবে। অর্থাৎ এই এই বিষয়ের প্র 

হইলে পুলস্থানের রাশ্ঠধিপতি গ্রহদ্বারা বিচার করির়। ফল 

বলিবে । ৫। 

অস্বাস্থাদৌহিত্রাবিপক্ষদাসক্র,রোগ্রকর্মীপরক হাশস্কা। 

যুদ্ধাদি-তন্মাতুলমাহিষাজাং রোগোহপি বাচ্যে। রিপুভাবতুলাঃ॥৬। 

রিপুস্থান, অর্থাৎ ষষ্ঠগৃহ ও তাহার চিন্তা! | 
রিপুস্থানে অন্ুস্মতা, দৌহিত্র, শক্র, সেবক, নিঠুর ৪ 

রৌদ্রকার্ধ্যকারী, পরের নিমিস্ত কার্ধয, শঙ্কা, যুন্ধ'আদি, মাতৃল, 

মাহিযরত ও রোগ--এই সমস্ত নিষয়ের চিস্কা করিবে । অর্থাৎ 
এই সমস্ত বিষয়ের প্রশ্ন হইলে রিপুস্থানের রাশ্বধিপতি গ্রহদ্ধার! 
বিচার করিয়া ফল বলিবে। ৬। 

.] বস্তক্রয়স্থাস্থ্যবাণিজ্যবাদকামোদয়োদাসকলত্রচৌর্বাং । 
নিবৃত্তিরন্থৈর্যগনাগমাদ্যং কলগ্রপর্ধযায়মিদং নিরুক্তং ॥ ৭ | 

জায়াস্থান, অর্থাৎ সপ্তমগৃহ ও তাহার চিন্তা। 
জায়াশ্(নে বস্তক্রয়। স্বাস্তা, বাণিজা) বিবাদ, কাম প্র20, 

ভৃত্য, ভার্ধা], চৌর্ধা, নিপুন্ভি) অস্তিরত) ও যাতায়াত) - এ 

মকল বিষয়ের চিন্তা করিবে । অর্থাৎ এই মক বিষয়ের প্রশ্ন 

হইলে জায়াস্থানের রাশ্তরধিপতি গ্রহদ্বার। বিচার করিয়া ফল 

বলিবে। ৭॥ 

আধির্বিরোধে! নিধনঞ্চ রাজ্যং ভেদোইথবা বন্ধজনন্য ছিদ্রং। 

নৈষমাতুর্গাদিকলব্রশক্ররোধে নর্দীতারণমই্টমক্ষে ॥ ৮ ॥ 

নিধনস্থান, অর্থাৎ অঞ্টমগৃহ ও তাহার চিন্তা । 
নিধনস্থানে মনঃপীড়া) শক্রতা) বিনাশ) রাজ্য) বিছেদ, 

কিম্বা বন্ধুর কলঙ্ক, অবিচার, ছুর্গপ্রৃতি, ভারা) শক্রকে বাধা 

দান) নদীপার হওন প্রভৃতি বিষয়ের চিন্তা করিবে । অর্থাং 

এই সকল বিষরের প্রশ্ন হইলে নিধনস্থানের শ্রান্তধিপতি গ্রহ- 

হবার! বিচার করিয়। ফল বলিবে । ৮। 

স্বাধ্যারদীক্ষাস্বরগেহদাত্র] নুপাভিষেকে। গুরুধন্দুকৃতাম, | 
ঠ 

৷ জলাপন্বপ্তালকদেবরাধীন্ জ্রানুর্ভগিন্যা নবমস্য পূর্বে! ৭॥ 



৩২ 

ধর্ম্মন্থান, অর্থাৎ নবমগুহ ও তাহার চিস্তা। 

ধঙ্ধন্তানে বেদাধায়ন। মন্ত্রগ্রহণঃ সমর, গুছে যাত্রা, রাজার 

'অভিষেক, গুরু, ধর্মুকার্ধা, জলাশয়; শ্ঘলক, দেবর-আদি, ভ্রাতা; 

ভগিনী ইত্যাদি বিষয়ের চিস্তা করিবে। অর্থাৎ এই সকল 

বিষয়ের প্রশ্ন হইলে ধর্মস্থানের রাশ্থাধিপতি গ্রহত্বারা বিচার 

করিয়া! ফল বলিবে। ৯। ূ 

আকাশবৃতাস্তললগ্রপাতন্থানং পিতুঃ কার্ধ্যস্থথাভিমানম্। 

পুণাং নৃপত্ব্থ তথা ধিকারে। মুদ্রাচ্যুতিস্তদশমন্ত তুলাম্ ॥ ১০ ॥ 

কর্মস্থান, অর্থাৎ দশমগুহ ও তাহার চিন্তা । 

কর্ধস্থানে আকাশের বিবরণ) নিঝ স্থল, পিতার কার্ম্য, সুখ, 
অভিমান, পুণ্য, রাজত্ব, রাজ্যাধিকার, মুদ্রা ও চ্যুতি--এই 
বিষয়ের চিন্তা করিবে । অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের প্রশ্ন হইলে 
কর্ধস্থানের রাশ্তধিপিতি গ্রহদ্বার| বিচার করিয়া! ফল বলিবে ।১০। 

কাধ্যন্ত বৃদ্ধিঃ ক্রয়বুদ্ধিলবী গজাশ্বশষ্য'দিকযানবস্ত্রম ॥ 

স্বণান্নবিত্তাপন্তাদ্দিকন্যালাভোইঙ্গজাদেঃ শ্বশুরাদ্যমায়ে ॥ ১১ ॥ 

লাভস্থান, অর্থাৎ একাদশগৃহ ও তাহার চিন্তা । 
লাতস্থানে কার্ষ্যের বৃদ্ধি, ক্রয়ের বৃদ্ধি, লাভ, হন্তী, ঘোটক, 

শষ], যান, বসন; স্বর্ণ, অন্ন, জীবিকা, অপহরণ, কন্তালাভ। 

পুজকন্যা-আপি, শ্বশুর প্রড়তি বিষয়ের চিন্তা করিবে । অর্থাৎ 

এই সকল বিষয়ের প্রশ্ন হইলে লাভন্বানের রাশ্ধিপতি গ্রহদ্বারা 
বিচার করিয়। ফল বলিবে । ১১। 

ত্যাগাদিভাগেহস্তবিবাহদানক্ুষ্যাদিকর্ম্ববায়সঙ্ক তিশ্চ । 

পিতৃব্যমাতৃম্বস্মাতুলানী যুদ্ধে ক্ষয়ে! যুদ্ধপরাজয়োইস্তে ॥ ১২ | 

ব্যয়স্থান, অর্থাৎ দ্বাদশগৃহ ও তাহার চিন্তা! । 
বাযস্থানে ত্যাগ, আরিভাগ, অন্ত) বিবাহ, দান, কৃষ্যাি- 

কার্ধা, বায়, পিতৃভ্রাতা, মাতৃভগিনী, মাতুলানী, যুদ্ধে বিনাশ; 

পরাঞ্জব প্রভৃতি বিষয়ের প্রশ্ন হইলে ব্যক্স্থানের রাশ্যধিপতি 

গ্রহদ্বার বিচার করিয়! ফল বলিবে। ১২। 

প্রশ্নকারকের স্বীয় সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের গণন1! করিতে 

হইলে যে লগ্নে প্রশ্ন হইবে, সেই লগ্নদ্বারা গ্বীয় শরীরের রূপ, 

লক্ষণ, বল ইত্যার্দির বিচার করিবে, দ্বিতীয় গৃহদ্বারা তাহার 

ধনসম্পত্তি-আদি, তৃতীয় গৃহদ্বারা ভ্রাতা প্রভৃতি, চতুর্থগৃহ- 

লাগ্নিকপ্রশ্নগণন! । 

পীড়া আদি, সপ্তমগৃহদ্বীর| স্ত্রী, অষ্টমগৃহগ্বারা বিলাপ যুত্রা, 

নবমগৃহস্বার] ধর্ম, দশমগুহদ্বারা মান কন্ঠা মাতা বাণিজা 

ইত্যাদি, একাদশগৃহ্দ্বারা তাহার আয় এবং দ্বাদশগৃহ গ্বারা 
তাহার ব্যয়সন্বন্ধে বিচার করিয়া ফল বলিবে। 

যদি প্রশ্নকারকের স্ত্রীর শুভাগুভ গণন1 করিতে হয়, তাহ! 

হইলে তাহার গণন] নিয়কথিত প্রণালী-অন্ুসারে করিবে,-- 
প্রশ্নকারকের সগ্তমগুহকে স্ত্বীর জন্মলগ্ন কল্পনা করিয়া, তদ্ার! 

তাহার রূপ বর্ণ লক্ষণ'আদি জানিবে। প্রশ্নকারকের অষ্টম- 

স্থান এ স্ত্রীর ধনস্থান, নবমস্থান স্ত্রীর সহোদরস্থান, দশমস্থান 

স্ত্রীর বন্ধুন্তান, একাদশস্থান স্ত্রীর পুজ্রস্থান, দ্বা্শশত্থান স্ত্রীর 
শত্রস্থান, লগ্র স্ত্রীর ক্বামিস্থান, দ্বিতীয়গৃহ স্ত্রীর মৃদ্্যস্থান, ডূতীয়- 
গৃহ স্ত্রীর ধর্স্থান, চতুর্থগৃহ জ্ীর কর্শস্থান, পঞ্চমগৃহ স্ত্রীর লাভ- 
স্থান এবং প্রশ্নকারকের যষ্ঠগৃহকে তাহার স্ত্রীর বায়স্থান করনা 

করিয়! তাহার ফল গণন। করিবে। 

প্রশ্বকারকের পিতার শুভাগুভ গণন। করিতে হইলে তাহা 

স্বীয় চতুর্থগৃহ, মাতার শুভাগুভ গণন! করিতে হইলে স্বীন্ 
'দশমগৃহ এবং ভ্রাতার শুভাগুভ গণনা করিতে হইলে স্বীয় 

তৃতীয়গৃহকে যথাক্রমে লগ্ন কল্পন। করিয়া পূর্ব্বোক্ত মতে গণনা 

স্বারা ফল বলিবে। 
সৌম্যেরবিলগ্নে যদি বাস্ত বর্গে 
শীর্ষোদয়ে সিদ্ধিমুটপতি কাধ্যম্। 
অতে| বিপ্্যস্তমসিদ্ধিহেতুঃ 
কচ্ছেণ সংসিদ্ধিকরং বিমিশ্রম্ ॥ ৪ ॥ 

হোরাস্থিতঃ পূর্ণতন্থঃ শশাঙ্ষে। 

ভ্রীবেন দৃষ্টো যদি বা সিতেন। 
ক্ষিপ্রং প্রণষ্টশ্ত করোতি লঙ্ধিং 
লাভোপযাতো বলবান্ শুভশ্চ ॥ ৫ ॥ * 

স্বাংশং বিলগ্নে যদি বা ত্রিকোঁণে 

স্বাংশে স্থিতঃ পশ্ঠতি ধাতুচিস্তাম। 
পরাংশকস্থশ্চ করোতি জীবং 

মূলং পরাংশোপগতঃ পরাংশম্ || ৬ ॥ 

ধাতুং মূলং জীবমিত্যোজরাশৌ 
যুগ্মে বিদ্যাদেতদেবং প্রতীপম্। 

লগ্নে যোহংশস্তৎব্রমাদ্গণ্য-এবং 

সজ্ষেপোহ্য়ং বিস্তরাত্ততগ্রভেদঃ ॥ ৭॥ 

দ্বারা বন্ধু পিত1 ইত্যাদি, পঞ্চমগৃহঙ্ধারা পুত্র, ষষ্টগৃদ্ধারা রোগ | ইতি হোরাষট্পঞ্চাশিকাবৃতৌসজ্ষেপহোর নাম প্রথমোহধ্যাযঃ | 



ল৷গ্নিকপ্রশ্নগণনা । ৩৩ 

প্রশ্নকালে প্রশ্নলগ্নে ধদি শুভগ্রহথ অবস্থিতি করে, : স্থ্যাত্মক রাশি প্রশ্নলগ্র হইলে মিশ্রফল হয়ঃ অর্থাৎ 

কিশ্বা ুভগ্রছ্থের ধর্গ অথবা কোন শীর্যোদয় রশি প্রশ্ন | ্ব্যাত্মক রাশির প্রথমার্থধ লগ্ন হইলে পূর্বোক্ত স্থিররাশি- 

লগ্ন হয়, তাহা হুইলে প্রশ্নকর্তার ইটকার্ধ্যসিদ্ধি হইবে 3 | বং ফল হুইবে' এবং দ্ব্যাত্মক রাশির শেষার্থ লগ্ন হইলে 

এবৎ যদি ইছার বিপরীত হয়, অর্থাৎ অশুভগ্রহ বা পাপ- | পূর্বোক্ত চররাশিবৎ ফল হুইবে। প্রশ্নকালে প্রশ্নলগ্র 

গ্রহের বর্গ অথবা কোন পৃষ্ঠোদয় রাশি লগ্মগত হয়, তাহা! ; ও চন্দ্র শুভগ্রহকর্তৃক দৃষ হইলে শুভ এবং পাপগ্রহ- 

হইলে কার্য সাধন হইবে না। এবং যদি মিশ্রিত লগ্ন | কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অশুভ ফল হইবে । ৮। ৯। 

হয়, তাহ! হইলে প্রশ্নকর্তীর কষ্টে কার্ম্যসম্পন্ন হবে ।8। স্থতশক্রগতৈঃ পাটপঃ শক্রমার্গানিবর্ততে । 

পর্ণচন্দ্র বদি প্রশ্নলগ্নে থাকে এবং ব্লহল্পতি বা 

শুক্রকর্তু ক দুষ্ট হয়, তাহ! হইলে অপহৃত দ্রব্যের লাভ 
শীত হইবে । অথবা] একাদশস্থানে কোন শুভগ্রহ অব- 

চতুর্থগৈরপি প্রাপ্তঃ শত্রভগ্নো নিবর্ততে ॥ ১০ ॥ 

পঞ্চঘ ও হন্ঠন্থানে যদি কোন পাপগ্রহ অবস্মথিতি 

করে, তাহ? হইলে প্রশ্নকর্তীর আগত শক্রও পথ হইতে 

াগেন্োর্বক্বাম্ শুভদৃষ্টযটাশোতনমতোহন্চ্চ ॥ ৯ | প্রশ্ন লগ্ন চররাশি হইলে এবং ভাহাতে শুভ্র 
বষ। সিংহ, বশ্চিক ও কুত্ত--এই চারিটি রাশির নাম | অবস্থিত করিলে, গমনকারী ব্যক্তির শুভ হয় এবং পাপ- 

দ্ধিন্থান। ইহার কোন লগ্গে গমনাগমনের প্রশ্ন হইলে, | গ্রহ অবস্থিতি করিলে অশুভ হুর। স্থিররাশি যদি 

গমনাগমন ছয় নাই বুঝাইবে। এইরূপ মৃত্যু, গ্রব্হানিঃ | লগ্ন হয়ঃ ও তাহাতে পাপগ্রহ অবস্থিতি করে, তাহ! 

ব্যাধিনাশ ও শক্রু হইতে পরাজয়-দশ্বন্ধে প্রশ্ন হইলে, | হুইলে গন্ত1 ব্যক্তির কখন শুভ কখন অশুভ হুর, অর্থাৎ 

মৃত্যু, ভ্রব্হছান, ব্যাধিনাশ ও পরাজয় হুয় নাই জানা- | পাপগ্রঙ্থের যদি স্বক্েত্রঃ উসচ্চস্থান, মূলত্রিকোণ অথবা 

ইবে ৮তাহার বিপরীত অর্থাৎ চর রাশি গ্রশ্নলগ্র হইলে ৷ মিত্রগৃহ হয়, তবে শুভ হয়, ইহার অন্যথা হইলে অশুভ 

পূর্বে কথিত গমনাগমন মৃত্যু-আদির বিপরীত কল হয়, হুয়। ১২।৮ 
অর্থাৎ গমনাগমন, রোগীর ম্যতুযঃ ভ্রব্য নফ, পীড়ার স্থিরে শশী চরোদয়ে ন চাগমোরিপো দা । 

আরোগ্য ও পরাজয়,--এই কতিপয় বিষয় অবশ্য হইবে। তদাগমং রিপোর্বদেৎ বিপধ্যয়ে বিপর্য্যক়্ং ॥ ১৩। 

৭১ 

| 

স্থিতি করিলেও নষ দ্রেব্যের লাভ হইবে । ৫ প্রত্যাগত হয়। এবং যদি পাঁপগ্রহ লগ্মের চতুর্থস্থানে 

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকের অনুবাদ পুর্বে দেওয়] ছইয়াছে। | অবশ্থিতি করে, তাহ হইলে শত্রু পরাজিত হুইয়। পলা - 

২য় খণ্ড) ১ম সংখ্যা, জ্যোতিষে লাগ্মিকপ্রশ্রগণন! ২ এবং | য়ন করে। ১০। 

৩ পৃষ্ঠা দেখ। ঝষালিকুন্তকর্কটা রসাতলে ঘদ। স্থিতাঃ। 
রিপোঃ পরাগয়স্তধ] চতুষ্পদৈঃ পশায়নম্ ॥ ১১ ।॥ 

ইতি ছোরাষট্পঞ্চাশিকারতোঁ সংক্ষেপছোরা নাম তি 
প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ। মীন, বৃশ্চিক, কুন্ত ব! কর্কট রাশি যদি প্রশ্ন লগ্গের 

_.. চতুর্থ স্থানে থাকে, তবে শত্রুর পরাজয় হয়। এবং কোন 
চতুজ্পাদ রাশি অর্থাৎ মেষ, বধ সিংহ, ধনুর পর অর্থ 

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ভাগ বা মকরের পুর্ব্ব অর্ধ ভাগ লগ্পের চতু্ন্থানে 
, থাকে, তবে শঞ্র পলারন করে । ১১। 

ধুধসিংহবুশ্চিকঘটেবৃ্ধিস্থানং গমাগমৌ ন প্ত১। | 

ম গৃতং ন চাপি ন&ং ন রোগশান্তিরনচাভিভবঃ ॥ ৮ ॥ চরোদয়ে শু৩: স্থিতঃ শুভং করোতি বায়িনাম,। 
তদ্বিপরীতং চট দ্বিশরীনৈ মিশ্রিতং ভবতি । অশোভনৈরশোভনং স্থিরোদয়েইপি বা শুভম.! ১০ 1| 

ৃ 
| 



পু ৩৪ 

“চররাঁশি যদি প্রশ্নলগ্ন হয়। ও চত্দ্র স্থিররাশিতে 

অবশ্থিতি করেঃ তাহ। হইলে শত্রুর আগমন না হইলেও 

আগমন অবশ্য হইবে এবৎ ইহার বিপরীত হুইলে বিপ- 

রীত ফল হইবে, অর্থাং স্থিররাশি যদি প্রশ্নলগ্ হয় ও 

চররাশিতে চন্দ্র স্থিতি করে, তবে রিপুর গমন না হইলেও 

অবশ্ট গমন হইবে । ১৩1 

স্থিরে তু লগ্মাগতে দ্বিরাম্মকে তু চন্দ্রমাঃ | 

নিবন্ততে রিপুস্তদা স্থদূরমাগতোংপি সন্ ॥ ১৪ ॥ 

“যাঁদ স্থিররাশি প্রশ্ন লগ্ন হয় ও দ্বাত্মকরাশিতে 

চন্দ্র অবস্থিতভি করে, তাহা হইলে বহুদুরাগত শক্রও 

পলায়িত হয় । ১৪) 

চরে শশী লগ্নগতে। ছ্বিদেহঃ পথোহদ্ধমাগতভা নিবর্ধতে তু। 

বিপর্ম্যয়ে চাগমনং দ্বিধা! স্যাৎ পরাজয়ঃ স্যাদ শুভেক্ষিতে তু ॥১৫। 

“যদি চররাশিতে চন্দ্র থাকে ও দ্বাত্মকরাশি প্রশ্নলগ্ন 

হয়, তবে অর্থপথপধ্যন্ত আগত শব্রও প্রত্যাগমন করে। 

হহার বিপরীত হুইলে, অর্থাৎ যদি দ্বাঅকরাশিতে চক্র 

থাকে ও চররাশি প্রশ্নলগ্র হয়, তাহা? হইলে শক্রুর 

আগমন দ্বিপ্রকারে হইবে । এবং এ লগ্ন ও চক্দ্র পাপ- 

গ্রহকর্তুক দুষ্ট হইলে, শক্রর পরাজয় হইবে । ১%। 

এর্শাকিজ্ঞসিতানামেকোইপি চরোদয়ে যদ ভবতি। 

প্রবদেঞ্জ, তদাশু বক্রগতৈ নেঁতি বক্তবাম ॥ ১৬ ॥ 

« প্রশ্নলগ্ন বদি চররাশি হয় এবং তাহাতে রবি, শনি, 
বুধ কিধা শুক্র অবাস্থৃতি করে) তবে শীত্র শত্র আগমন 
করিবে। রবিতিম্ব এ সকল গ্রহ বক্রেগামী হুইয়া যদি 
এ লগ্পে অবশ্থিতি করে, তাহা হুইলে শক্রু আগমন 

করিবে না ।॥ ১৬৩1 / 

স্থিরোদক্রে জীবশনৈশ্চরেক্ষিতে গমাগষৌ নৈব বদেচ্চ পৃচ্ছতঃ। 

প্রিপঞ্চষষ্ঠারিপুসঙ্গমায় পাপাশ্চতুর্থাবিনিবর্তনার || ১৭ ॥ 

যদি স্থিররাশি প্রশ্নলগ্ন হয় এবং ৰলছস্পতি ও শনি- 

কম্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হুইলে শত্রুর গমনাগমন হইবে না। 

এ লগ্সের তৃতীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে পাপগ্রহ থাকে, এবং 

বহস্পতি ও শনি-কতৃক দু হয়, তাহা হইলে গত্রর 

লামিকপ্রশ্নগণন| | 

সহিত সমাগম হইবে । এবং এ লগ্মের চতুর্থ স্থানে পাঁপ- 
গ্রহ থাকিলে, শক্র নিৰত্ত হইবে । ১৭। 

নাগচ্ছতি পরচক্রং যদার্কচন্দ্রৌ চতুর্থভবনস্থৌ । 

গুরুবুধতুক্রা। হিবুকে যদ! তদা শীগ্রমায়াতি,॥ ১৮ ॥ 

প্রশ্নীলগ্নের চতুর্থ স্থানে রবি ও চন্দ্র থাকিলে শত্রুর 

সৈন্যাদির আগমন হয় না এবং ব্লহুস্পতি, বুধ ও শুক্র 

থাকিলে শীঘ্র আগমন হয় । ১৮। 

মেষধনুঃসিংহবুষা যছথয়স্থ। ভবস্তি হিবুকে বা। 

শত্রর্নির্ততে তদ। গ্রহসহিত। বিযুক্তা ব1 1) ১৯ ॥ 

মেষ? ধনু, সিংহ বা রযরাশি যদি প্রশ্নলগ্নে ব! 

প্রশ্নল্জের চতুর্থ স্থানে অবশ্থিতি করে এবং এ লগ্ন যদি 
গ্রন্থের সহিত যুক্ত থাকে অথবা যুক্ত না থাকে, তাহা 

হইলে শঞ্র প্রত্যাগত হইবে । ১৯। 

স্থিররাশৌ যছ্যুদয়ে খনিগুরুর্বা স্থিতস্তদ1 শত্রঃ। 

উদয়ে রবি গুরুর্বব1 চররাশো বা স্তার্তধাগমনম 1 ২০ | 

যদি প্রশ্রলগ্র স্থিররাশি হয় ও তাহাতে শনি ও 

বৃহস্পতি অবস্থিত্তি করে তা! হইলে প্র্রশ্নকর্তার শএঁ 

স্বস্থানে বর্তমান আছে বুঝাইরে। এবং চররাশি লগ্ন 

হু ও তাহাতে রবি ও বৃহস্পতি অবস্থিতি করে, তবে 

শর্রুর আগমন সত্বর হইবে | ২০। 

গ্রহ সর্বোস্তমবলো। লগ্মাদ্যন্মিন্ গৃহে স্থিতঃ। 

মাসৈস্তত্তল্যসংখ্যাতৈ নিবৃত্তিং যাতুরাপিশেহ | ২৯ 

অভিবলবান্ গ্রহ প্রশ্নলগ্নের যে স্থানে অবন্থিতি 

করেঃ সেই স্থানপরিমিত মাসে প্রয়াণকারীর প্রবান 

হুইতে আগমন হইবে | ২১। 

চরাংশঙ্ছে গ্রহে তন্মিন কালমেতৎ বিনিক্চিশেৎ। 

দ্বিগুণং স্থিরভাগস্থ্ে ভ্বিগুণং তদ্দিরাত্মকে ॥ ২২।। 

প্রবাসীর গুছে আগমন প্রশ্নে অতিবলবান্ গ্র্থ চর- 

রাশির যে ভাগে থাকে, সেই ভাগের সহখ্যা-পরিষিত 

মাসে, স্থির রাশির থে ভাগে থাকে সেই ভাগের দ্বিগুণ- 

পরিস্িত মাসে. এবং দ্বাত্মকরাশির যে ভাগে থাকে 



লাগ্নিকপ্রশ্নগণন] ৷ 

সেই ভাঁগের ব্রিগুণপরিমিত মাসে, প্রবাসী ব্যক্তির 

গুছে আগমন হইয়া থাকে । ২২। 

যাত্তর্বিিলগ্রযামিত্রভবনাপ্িপতি ধঁদা। 

করোতি বক্রমাবৃত্থিঃ কালং তং ক্রবতেইপরে ॥ ২৩ ॥ 

কেহ কেহ বলেন, প্রশ্নলগ্জের সপ্তম ভবনের অধি- 

পতি গ্রঙ্থ যে সযয়ে বিপরীতগামী হয়, মেই সময়ে গমন- 

কারী বাক্তি প্রবাসগমন হইতে বিনিরত্ত হয় ॥। ২৩। 

উদয়ক্ক্াচ্তন্্র্ষং ভবুতি চ যাবদিনৈশ্চ তাবছিঃ | 

আগমনং স্তাচ্ছত্রোর্যদি মধ্যে ন গ্রহঃ কশ্চিৎ॥॥ ২৪ || 

প্রশ্নলগ্ন হইতে চন্দ্র যত রাশি অন্তরে অবস্থিতি 

করে, তত সংখ্যক দিন অতীত হইলে শত্রর আগমন 

হই] থাকে। বদি লগ্ন ও চক্রের অবশ্থিতিরাশির মধ্যে 

কোন গ্রহ না থাকে* অথচ কোন গ্রহ্র থাকিবার সম্ভব 

হুর, তাহা হইলে শকব্রসৈন্যের আগমন হইবে না। ২৪। 

তৃতীয়োধ্ধ্যায়ঃ। 
দশমোদরসপ্ুমগাঃ সৌম্যাং নগরাধিপন্ত বিদয়করাঃ | 

ইডি গমাগমো বিঠীয়োহধযামহ 

আরাবধ জগুরুসিতাঃ প্রভঙ্গদৌ বিজয়া নখনে ॥ ২৫1 

ূ প্রন্নলমন। দশম বা নপ্তম স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে | 

রাজার জয়লাত, মঙ্গল ও শনি নবম স্থানে থাকিলে । 
পল:য়ন এবং বুধ, ব্বহল্পতি ও শুক্র নবমস্থনে থাকিলে | 
বিজয় হইয়া থাকে । ২৫। 

পোরাস্থ স্বীয়ভবনাদ্ধন্মাদ্বা যায়িনঃ গৈ: গুভদাঃ। 
বায়দশমায়ে পাপাঃ পুরুষত্ত নেষ্টা শুভা দাড়: ॥ ৯৬ ॥ 

প্রশ্ললগ্নের তৃতীয়স্থানহইতে অফ্টমন্ানপগান্ত ছয়টি 

ক্ষেত্রের সংজ্তা_পেধর এবং লাগ্পের নবমন্/ন-অবধি 

দ্বিতীরস্থানপর্য্যন্ত ছয়টি ক্ষেত্রের সংজ্ঞা যায়ী। পৌর-; 
্থান শুভগ্রহমুক্ত হইল নগ্নরবাপির জয় এবং যারিস্থান । 

৩৫ 

শুতগ্রহ্যুক্ত হইলে গমনকারীর শুভ হয়। লগ্মের দশম, 
একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে, পুরবাসির 

অনিষ্ট ও গমনকারির ইট হয়। ২৬। 

নৃরাশিসংস্থ। উদয়ে শুভাশ্চ ব্যয়ায়সংস্থাশ্চ যদ! ভবন্তি। 

তদাশু সন্গিং প্রবদেশ্রাণাং পাপৈদ্ধি'দেভোপগতৈর্বিরোধম্॥। ২৭ ॥ 

প্রশ্নলগ্নে নররাশি ও শুভগ্র অবস্থিতি করে, 

অথবা শুভগ্রহ নররাশিস্থিত হুইয়! লগ্গের একাদশ ও 

দ্বাদশ স্থানে থাকে, তাহ! হইলে শীত্ত্র সন্ধি ঘটন] হইবে। 

দ্বাতআমকরাশিতে যদি পাপগ্রহ অবশ্থিতি করেঃ ভবে 

বিরোধ ঘটিবে । ২৭। 

কেন্ত্রোপগতাঃ সৌম্যাঃ সৌমোদ্টি নুলগ্নগাঃ। 

প্রীতিং কুর্বপ্তি পাপাস্তেঘেবং বিপরাতম ॥ ২৮ ॥ 

শুভগ্রহ নরারাঁশিগত হুইয়! যদি কেন্দ্রে অবস্থিত 

করে ও শুভএহকর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা! হইলে প্রীতিলাভ 
হইবে; এবৎ পাপগ্রঙ্থ যদি থাকে, ভবে অপ্রাতি 

হইবে । ২৮। 

দ্বিন্ঠীয়ে ভূতীয়ে বা গুরুগুক্রৌ যথা তথ] । 

আশঙ্বেবাগচ্ছতি সেন! প্রবাসী ধান সংশম্বঃ ॥ ১৯ ॥ 

প্রশ্নলগ্নের দ্বিতীয় শ্থানে বৃহল্পতি ও শুক্র উভদ্ন 

গ্রহ বা কেবল ব্স্পতি কিস্বা কেবল শুক্র অবাস্থিতি 

করে, অথবা প্রশ্নলগ্মের তৃতীর স্থানে বহুম্পতি ও শুএঞ 

ছুইটি গ্রহ ব1 কেবল ধ্বহস্পতি কিম্বা শুক্র অবস্মিি 

করে, তাহা হইলে মৈন্য শীঘ্রে আগিবে ও প্রবামীরও 
সতবর গৃছে আগমন হহবে । ২৯। 

ডু [এলি ইতি জয়পরাজরৌ ভতীয়োধায়ঃ ॥ ৩॥ 

চতুধোহ্ধ্যায়ঃ | 

কেন্দ্রাহকোনেসু উু5স্থিতেষু পাপেহু কেন্জান্টনণর্ষিতেষু। 

লব্বাথপিদ্ধং প্রবদেররাণাং বিপধারহেষ বিপধায়: ম্যাৎ 1৩০1 

শুভএহ যদি লগ্মের হনুর্থ, সপ্তম বাদশম স্থানে অথবা 



'৩৬ 

পঞ্চম বা নবম স্থানে থাকে, এবং পাপগ্রছ যদি কেন্দ্র 

9 অফমস্থানভিম্ন অন্য স্থানে অবস্থিতি করেঃ তাহ! 

হইলে সকল প্রকার ইষ্ট সিদ্ধি হয়। ইহার বিপরীত 
হইলে সকল কার্্যেরই ছানি হয়। ৩০। 

ত্রিপঞ্চল!ভান্তময়েযু সৌমা। লাঁভপ্রদ। নেষ্টফলাশ্চ পাপাঃ। 
তুলাথ কন্থা৷ মিথুনং ঘটশ্চ নৃরাশয়স্তেযু শুভং বদস্তি ॥ ৩১ ॥ 

প্রশ্নলগ্সের ভূতীয়ঃ পঞ্চম সপ্তম ব1 একাদশ স্থানে 

শুভগ্রহ থাকিলে প্রশ্ন কর্তীর লাভ এবং পাপগ্রহ 

খাকিলে হানি হুয়। তুলা; কন্যা, মিথুন ও কুম্ত এই 

চারিটি নররাশি । এই রাশিতে শুভ গ্রহ থাকিলে, শুভ 

হর। ৩১। 

স্থানপ্রদ|1 দশমসপ্তমগাশ্চ সৌম্যা 

মানার্থদাঃ স্বস্থতলগ্নগতাতবস্তি। 

পাপা ব্যয়ায়সহ্িতা ন শুতপ্রদাঃ 

সুার্ণ গে শশী ন শুভদ1 দশমেইশু ভশ্চ ॥ ৩২ ॥ 

প্রঙ্থুলগ্নের সপ্তষ ও দশম স্থানে ওভগ্রহু থাকিলে, 

স্থান লাভ হুর।' লগ্নের দ্বিতীয় বা পঞ্চম স্থানে শুভএহ 

অবস্থিতি করিলে, ম[ন অর্থ প্রভৃতি হইয়া! থাকে । লগ্মের 
একাদশ ও হ্বাদশ স্থানে পাপগ্রহ্থ খাকিলে, ওভ হুয় না। 

লগে বা লগ্মের দশম স্থানে চন্দ্র থাকিলে, অশুভ হয় ।৩২। 

ইন্দুং দ্বিসপ্তদশমায়রিপুত্রিসংস্থং 
পন্যেপগরিঃ শুভফলং প্রমধারতং হাত। 

লগ্রন্রিধম্মস্থতনৈধনগাশ্চ পাপাঃ 

কাধ্যার্থনাশভয়দাঃ শুভদাঃ শুভশ্চ ॥ ৩৩ ॥ 

গ্রশ্মলগ্নের দ্বিতীয়, সপ্তম, দশম, একাদশঃ ষষ্ঠ বা 

তঁতীয় স্থানে চন্দ্র থাকে ও বৃহস্পতি দ্টি করে, তবে 
গন্সকর্তার স্ত্রীর শুভ ফল লাভ হুর। প্রশ্নলগ্জে, এ 

লগ্মের তৃতীয়» নবম, পঞ্চম ৰা অক্টম স্থানে পাপগ্রহ 

থাকিলে কার্য্যক্ষতি, অর্থহানি ও ভর়হুয়। কিন্ত এই 

সকল স্থানে শুভগএহ থাকিলে, শুভফল হুইয়। থাকে ।৩৩। 

শুভগ্রহাঃ সৌমার্নিযীক্ষিতাশ্চ বিলগ্রসপ্তাষ্টমপঞ্চমস্থাঃ | 

লাগ্নিকপ্রশ্নগণন] | 

শুভগ্রহ থাকে ও শুভগ্রছকর্তৃক দুষ্ট হয়, এবং লগ্নের 
ভূভীয় বষ্ঠ, দশম বা একাদশ স্থানে চন্দ্র থাকে, তাছা। 

হুইলে রোগী ব্যক্তির পীড়া আরোগ্য হয়। ৩৪। 

ইতি শুভাশুভজ্ঞানং চতুর্ধোধ্যারঃ । 

£ “হট ও 

পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ | 
দরগতস্তাগমনং সুঁতধনসহজস্থিতৈর্র্বিলগ্াৎ | 

সৌট্ম্নষ্টপ্রান্তিং লঘাগমনং গুরুদিতাভ্যাম্ ॥ ৩৫ | 
প্রশ্নলগের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা পঞ্চম স্থানে কোন 

এছ থাকিলে, দুরগত ব্যক্তির আগমন হয়। এ স্থানে 

শভ গ্রহ থাকিলে নইদ্রব্যেরও লাভ হুয় এবং ব্লহল্পতি 

বাশুক্র থাকিলে গ্রবানী অতি শীতে গৃছে আগমন 

করে । ৩৫ । 

যামিত্রেংপ্যথব। ষষ্ঠে গ্রহঃ কেন্ত্রে বৃহস্পতি | 
প্রি তাগমনং বিদ্যাৎ ত্রিকোণে জে সিতেইপি বা ॥ ৩" 

প্রশ্নলগ্নের ষষ্ঠ বা অপ্তম স্থানে কোন গ্রহ থাকে ও 

বহুস্পতি কেজ্ড্রে থাকে, কিম্বা নবম বা পঞ্চম স্থানে বুধ 

বা শুক্র. থাকে; তাহ হইলে প্রবাণীর সত্বর গৃহে আগমন 

হইবে । ৩৬। 

অষ্মন্ছে নিশানাথে কণ্টকৈঃ পাপবর্জিতৈঃ। 

প্রধানী স্থথমায়াতি সৌম্যের্লাভসমখ্িতঃ ॥ ৩৭ ॥ 

₹প্রশ্নলগ্ের অফ্টমস্থানে চক্র অবর্থিতি করিলে ও 

কেন্দ্রন্থানে কোন পাপগ্রহ ন! থাকিলে, প্রবাসী সুখে 

গৃহে আগমন করে, এবং এ কেন্দ্রস্থানে শুভগ্রহ যদি 

থাকে, তবে প্রবানী ধনাদি লাতবুক্ত হইয়। গৃছে প্রত্যা 
গত হুয়। ৩৭। 

পৃষ্ঠোদয়ে পাপনিরীক্ষিতে বাঁ পাপন্ত তীয়ে রিপুকেন্ত্রগে বা 

সোম্যৈরদৃষ্টা বধবন্ধান্থ্র্ন &1। বিনষ্টামুষিতাম্চ বাচ্যাঃ ॥৩৮। 

মেষ, বৃষ, কর্কট, মকর, ধনু বা মীন রাশি যি প্রশ্ন 

লগ্র হর, এবং তাহাতে পাপগ্রছের দৃষ্টি থাকে; তাই 
তিষড়দশায়েষ নিশাকরঃ স্তাৎ শুতং বদের্রোগনিপীড়িতানাম ॥৩৪॥ হইলে প্রবাসীর বধ বাবন্ধন হয় । পাপগ্রহ শুভগ্র্ 

প্রশ্নলগ্নেঃ ৰা এ লগ্মের সপ্তম অষ্টম, বা পঞ্চম স্থানে । কর্তৃক অদৃষ্ হইয়া যদি প্রশ্নলগ্মের তৃতীয় স্থানে থাকে 



লাগ্নিক প্রশ্নগণনা। ৩৭ 

ডাহা] হইলে* প্রবাসী একদেশ হইডে অন্যদেশে গমন 

করে, কিনব! পাপগ্রহ লগ্মের হষ্ন্থানে থাকে, তবে 
প্রবাসীর মৃত্যু হয়ঃ অথব1 কেন্দ্রে অবস্থিতি করেঃ তবে 

প্রবাসীর দ্রব্যাদি সমস্ত অপচ্ত হর । ৩৮। 

গ্রহে! বিলগ্লাদ্বতমে গৃহে তু তেনাহতা-দ্বাদশরাশরন্চ। 

তাবদ্দিনান্তাগমনম্থ বিদ্যান্িবর্তনং বক্তগতৈ গর হৈশ্চ 1৩৯ 

প্রবানী কত দিনে গৃহে আগমন করিবে এই প্রশ্ন 
হইলে, প্রশ্নলগ্ন হইতে যাবংসংখ্যক রাশিতে পুর্বো- 

লিখিত কারণীভুত গ্রহ অবস্থিতি করে, তাবৎসংখ্যাদ্বারা 
ঘ্বাদশরাশি অর্থাৎ বারটি অঙ্ক গুণিত করিয়া, যে অঙ্ক 

গুণফল হুইবে, তংপরিমিত দিবসের মধ্যে প্রবানী গৃছে 

আগমন করিবে । যদদি গ্রহ বক্রগামী হয়, তাহা হইলে এ 

সংখ্যক দিনের মধ্যে প্রবাসীর দেশে আগমন হইবে না।৩৯। 

ইতি প্রবারচিস্তা পঞ্চমোহ্ধ্যারঃ | 

ষঙোহ্ধ্যায়ঃ | 

শ্থিরোদয়ে স্থিরাংশে বা বর্গোন্তমগতেইপি বা। 

স্থিতং তট্রৈব তদ্দ বাং স্বকীয়েনৈব চোরিতং ॥ 3৯ | 
আদ্যমধ্যাবসানেষু দ্রেক্কাণেযু বিশের হ3। 

দ্বারদেশে তথ মধ্যে গৃহাস্তে চ বদেদ্ধবম ॥৪১॥ 

৪০১ ৪১ শ্লোকের অনুবাদ ১৯ পৃষ্ঠায় দেখ । 

পূর্ণঃ শশী লগ্মগতঃ শুভৌ বা শীরোদয়ে নৌম্যনিরীক্ষিতম্চ । 

নষ্টম্ত লাভং কুরুতে তদাশড লাভোপযাতে। বলবান্ শুভশ্চ 19২) 

প্রশ্বলগ্ন যদি শীর্ষোদয় রাশি হর, তাহাডে পুর্ণচন্দ্র 
বা শুভগ্রহ অবস্থিতি করে, এবং শুভগ্রছথের দৃষ্টি থাকে, 
তাছ। হইলে নদ্রব্যের শীত্র লাভ হয়। লগ্নের একা- 
দশম্থানে শুভগ্রহ অবস্থিতি করলেও নফ্টবস্তর লাভ 

হইয়া থাকে । ৪২। | 

দিগ্বাচ্যা কণ্ট কগৈরসস্তবৈর্বা বদেদ্ধি লগ্রর্ষাৎ। 

মধ্যাচ্চ,াটতর্বিলগননবাংশকৈধোজনানি বদেখ॥ 3৩। 

৪৩ শ্লোকের অনুবাদ১২ ও ১৩ পৃষ্ঠার দেখ। 

ইতি নষ্টপ্রাপ্তিঃ ষষ্ঠোইপ্যায়ঃ | 

সপ্তমোহধ্যায়ঃ | 

বিষমস্থিতেক্কতনয়ে স্থৃতশ্ত অন্মান্যথাঙগনায়াস্ত । 

লভ্যা বরস্ নারী সমস্থিতেইন্যথ। বামম্ ॥ ৪3 

প্রশ্নলগ্নের তৃতীয়, পঞ্চম সপ্তম, নবম) বা একাদশ 

স্থানে শনি থাকিলে পুত্র জন্মে, অন্যত্র থাকিলে কনা 

জন্মে। প্রশ্থলগ্নের দ্বিতীয় চতুর্থ, বষ্ঠ, অইটম, দশম 

বা দ্বাদশস্থানে শনি অবস্থিতি করিলে বরের কনা] 

লাভ হয় এবং বিষমস্থানে থাকিলে কন্যা লাভ 

হুর না। 8৪। 

গুরুরবিসৌনোদৃষ্টিন্বিস্থ তমদনায়ারিগঃ শী বিলগ্লাৎ । 
তবতি তু বিবাহকর্তা ত্রিকোণকেন্ত্রেমু বা সৌম্যাঃ ॥ ৪৫ 

গ্রশ্নলগ্নের তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, একাদশ বা যষ্ঠ- 

স্থানে চন্দ্র অবস্থিতি করেঃ এবং বহুল্পতিঃ রবি বা বুদ- 

কর্তৃক দূ হয়, অথবা শুভ গ্রহ ব্রিকোগে ব1 কেন্দ্রে স্থিতি 
করে, তাহ! হইলে বিবাহ হইবে । ৪৫। 

চন্ত্রার্কয়োঃ সপ্তমগৌ সিতাকী স্থখেইই্টমে বাপি তথা বিলগ্রাৎ। 

দ্বিভীয়ছুশ্চিকাগতৌ তথা বা বর্ষান্থ বৃষ্টিং প্রবদেদ্ধিলগ্রাৎ ৪5৮৭ 

শুক্র ব শনি বদি রবির বা চক্দ্রের সপ্তমন্থানে কিনা 

প্রশ্নলগ্নের চতুর্থ ব অফ্টমস্থানে অথব] দ্বিতীয় বা ভূহায় 

স্থানে অবস্থিতি করেঃ তাহা! হইলে বর্ষাকালে বঞ্টি 

হইবে । ৪৬। 

সৌম্য! জলরাশিশ্থা স্ত তীয়ধনকেন্দ্রগাঃ সিতপক্গে 

চন্দ্র বাপুদয়গতে জলরাশিল্ে বদেদ্বর্ষম্ ॥ ৪৭ ॥ 

কর্কট, মকর বা মীন রাশিতে যদি শুভ গ্রহ অর্ী্তি . 

করে, কিছ শুক্রপক্ষে অর্ধমাস মরে কোন শুভগ্রহ জল- 
রাশিশ্থ হইয়া লগ্নের দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে অথবা! কেন্দ্রে 

স্থিতি করে, অথবা! চন্দ্র জলরাশিস্থিত হইর1 লগ্নে থাকে, 

তবে বড়ি হইবে। ৪৭। 
পুংবর্গে লগ্নগতে পুংগ্রহনৃষ্টে বলাখ্বিতে পুরুযঃ | 

যুগ স্ত্রী গ্রহতৃষ্টে তত্র বুধযুক্তে তু গর্ভনু্ভা ॥ ৪৮ ॥ 

প্রশ্নলগ্র যদি মেষ, মিথুন, তুলা, ধন্গ, সিংহ কৃষ্টি 

কোন বলবান্ রাশি হয় এবং তাহাতে পুকষগ্রহের দৃি 

থাকে, তবে পুঁকষ জ্মবে। মণি যুখ্মরাশি লগ্র হয় ও 



৩৮ লাগিক প্রশ্নগণনা | 

তস্থাতে স্ত্ীগ্রহের দৃি থাকে, তবে কন্য। জন্মগ্রহণ | চররাশি হয়, তাহ! হইলে প্রশ্মকারকের প্রবাসচিন্তী 

করিবে । প্রশ্নশগ্নে বুধ অবস্থিতি করে, তাছা হইলে | জানাইবে। প্রশ্নলগ্রের সপ্তম রাশি হইতে যদি কোন 

প্ৰী্র প্রসব হয় নাই, এপর্যান্ত গর্ভিণী আছে, বুঝাইবে।৪৮। | গ্রহ বক্রুগ'মী না হইয়] অন্য রাশিতে গমন করে, তাহ! 
কুমারিকাং বালশশী বুধশ্চ হইলে প্রবাসগাষী ব্যক্ষি পথ হুইতে রিনিব্বত্ত হয় । ৫২। 
বৃদ্ধা শনিঃ সূর্যযগুর প্রস্থ তা । অস্তে রবিসিতবক্রিঃ পরজায়াং হ্বাং গুরো বুধে বেশ্তাং। 

স্ত্রী কর্কশাং তৌমসিহো বিন চন্দ্রে চ ব্য প্রবদেৎ সৌরে ভথান্ত্যজাতাম্ ॥ ৫৩ ॥ 

এবং বয়ঃ ম্াৎ পুরুষেমু চৈবম্ ॥ ৪৯ || এপ্রশ্থলগ্নের সপ্তমন্থ্ানে রবি শুক্র বা মঙ্গল থাকিলে 

'্রশ্থলগ্ে যদি বালচত্্র বা বুধ দুষ্ি করে কিন্বা। পরস্ত্রী, বৃহস্পতি থাকিলে স্থস্ত্রীৎ বুধ থাকিলে বেশ্যা 

অবস্থিত থাকে, তা হুইলে কুমারী, শনি হইলে ব্বদ্ধা॥ । এবং চক্দ্র বা শনি থাকিলে হ্বীনজাতীয়া স্ত্রীর সহিত 

বুধ; ও বৃহস্পতি হইলে প্রন্থৃতাঃ এবং মঙ্গল ও শুক্র | সংযোগ হুইবে। এই সকল স্ত্রীর বয়ঃব্রমণ্ড লগ্ন্থ চত্দ্র- 

হইলে কর্কশ! স্ত্রী বুবাইবে । এইরূপে পুব্দষের বয়ঃক্রমও : দ্বারা নিরূপিত করিবে » যথা ব'লচন্দ্রে রালিকা যুবা- 

গণন। করিয়া অবগত হুইবে। ৪৯। চন্দ্র যুরতী ও ববদ্বচন্দ্রে রদ! বুঝায় । 

শুক্লাপ্রতিপৎ হইতে দশমীপর্শ্যপ্ত বালচত্দ্রঃ শুক্রা- 

একাদশী হইতে রুষ্ণাপঞ্চমীপর্্যন্ত যুবাচন্দ্র এবং কৃষ্ণাষ্ঠী 

হইতে অমাবন্যাপর্্যন্ত বন্ধচন্দ্র হইয়৷ থাকে । ৫৩। 

মন্দঃ পাপসমেতো। লগ্নান্নবম$ শুতৈ রযুতদৃষ্টঃ | 

রোগার্তঃ পরদেশে চাষ্টমগে! মৃত্যুকর এব ॥ ৫৪ ॥ 

সৌম্যৈবতোহর্কঃ সৌমোঃ সংদুৃষ্টনচাষ্টমক্ষ সংস্তঃ | 

ৃ 
ৃ 
ূ 

আশ্রসমোলগ্নগতৈভ্রীতাসহজ হ্থিতৈঃ স্্রতঃ স্থৃতগৈঃ। 
মাতা! বা ভগিনী ব! চতুর্থ গৈং শত্রগৈঃ শক্রঃ ॥ ৫০॥ 
হাসা সপ্মসংস্থৈধমে ধঙ্মাশিতো গুরুদ্দশমে | 

পাংশপতিমিত্রশক্রষু হটৈব বাচ্যং বলযুতেষু ভেষু ॥ ৫১ | 

প্রশ্বকালে কোন বলবান্ গ্রহ প্রশ্নলগ্নে থাকিলে 

প্রশ্নকর্তীর স্বীয়শরীরসম্বন্ধে, লগ্নের তৃতীয়স্থানে থাকিলে 
ব্রত, পঞ্চমস্থানে থাকিলে পুন্রঃ চতুর্থস্থানে থাকিলে তন্মান্দেশানন্যত্র গতশ্চ স বাচাঃ পিত। তন্ত ॥ ৫৫ ॥ 

বত" ধা ভগিনী, ব্ঠন্থানে শক্রুঃ সপ্রমন্থানে ভাধ্যা, নবম শনি যদি পাপগগ্রহযুক্ত হইয়া নবমস্থানে অবস্থিতি 

স্তানে ধার্মিক পুকৰ ও দশমস্থানে গক-_ প্রশ্নকারকের | করে ও শুতগ্রকর্তৃক দৃষ ওযুক্ত না থাকে, তাহা 
এই এই চিন্তা জানাইবে। 'প্রশ্নকালে লগ্নুনবাংশাধিপতি হইলে প্রবাসী বিদেশে রোগগ্রন্ত হর । শমি যদি অঙ্টম- 

বদি লগ্নে অবস্থিতি করেঃ তাহা হইলে প্রশ্বকর্তার ত্ব. | শ্থানে অবশ্থিতি করে? তবে রোগীর মৃডা হ়। বিেশস্ছ 

সম্পকীধয় চিন্তা! বুঝাইবে ; যদি এ নবাৎশাধিপততির মি্র- | পিতা বিদেশে আছেন কি অনাত্র গমন করিয়'ছেন, 

গ্রহ এ লগ্গে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে ঘিত্রচিন্ত1 ; এই প্রশ্নে রবি শুভগ্রন্কর্তৃক দৃষ্ট ও যুক্ত হুহয়া অস্টম- 

জানাবে; যদি এ নবাংশাধিপতির শক্রঞ্রহ লগ্মে থাকে, | স্থানে থাকে, ভবে সেই দেশ হুইডে অন্য স্থানে তাহার 

শবে শক্রুচিন্তা বলিয়া দিবে । কিন্ত যদি একাধিক গ্রহ | পিতা! গমন করিয়াছে বুঝাইবে । ৫৪ ৫৫। | 
লগ্মে থাকে, তাহা হুইলে থে গ্রহ বলবান্ হইবে, সেই অংশকাজ্ভ্ঞায়তে দ্রব্য দ্রেক্জাটৈস্তস্থরাঃ স্বভাঃ । 
শ্রহুদ্ারা বিচার করিয়া কল বলিবে | ৫০1 ৫১। রাশিডাঃ কালদিগ্দেশা বয়োজাতিস্ত লগ্রপাৎ ॥ ৫২ ॥ 

৫৬ শ্লোকের অনুবাদ ৯ পৃষ্ঠার দেখ। 
ইতি হোরাষটপঞ্চাশিকাবুভ পুজাদিজ্ঞানং 

সপ্তমোহধ্যারঃ | 
সম্পৃণম। 

চবলগে চরভাগে মধ্যাদত্রষ্টে প্রবাসচিন্ত। গ্তাৎ। 

রং সপ্তমভবনাৎ পুননি বিষ্টো যদি ন বক্রী॥ ৫২॥ 

*শন্বলগ্রু যদি চররাশি হয় এবং নবাংশভাগে যে 

ব্লাশি হইবে, এ রাশি যদ্দি পঞ্চম অংশ অতীত হইয়া আনার 



চন্ডেখ্বরও। 

নত্বা কমপদারধিন্দূযুগলং সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদং । কল্যাণং কলি- 

কলাষক্ষয়করং ব্রিলোকাপুজাং কিলং ॥ শ্চণ্ডেশ্বরশম্্ণা বছ- 
বিধং শাস্ত্রার্থমালোক্য চ। প্রন্ে লগ্রবলাবলং গ্রহবশাত্তব্বাথ- 

মাতন্যেতে ॥ 

অথ বলাদিঃ। দীপ্রঃ সুত্তঙ্গঃ খচর; স্থনীচোদীনে বিরশ্শি 

নুবিতোনিকক্তঃ। প্রপীড়িতোব্যোমচরোবিস্থৃতঃ সু স্থোনিজক্ষেত্র 
মন্থপ্রয়াতঃ ॥ স্ুপ্বস্ত শঞ্রোর্ভবনাধিবাসী মিত্রালয়স্তোমূদিতো 

ইভিধানঃ। স্বাংশস্থিতঃ সৌম্যনিরীক্ষিতশ্ঠ নভশ্চরেন্দ্রো- 

৪ধিকবীধ্যযুক্তঃ ॥ সুনীচাভিমুখঃ প্রোক্তে! হীযমানবলোগ্রহঃ। 
স্বত্ঙ্গাভিমুখং গচ্ছন্ প্রবুদ্ধবল মুচ্যতে । 

ফলং যথা-_দীপ্তে সিদ্ধি্বতি নিখিল! দৈম্তমাপ্রোতি দীনে 

বিত্তধ্বংসঃ সপদি' দুষিতে পীড়িতে শক্রপীড়া। স্থপ্থে তু 
আন্থখধনযশোনগ্ঠতি গ্রস্ত সুষ্থে চিন্তামোদঃ শ্কুরতি মুপি্তে 
সম্পদোহত্রাধিবীর্ষে ॥ হীয়মানবলে হানি গঁজন্তন্দনবাজিনাং। 

বৃদ্ধিববার্য্যে মহীবিস্তগজাশ্বরথসম্পদঃ | 

পি জি 

চারবিত্তিঃ ॥৫॥ যট.কোণগেছে রিপুদন্ভীতিঃ সংগ্রাহশকঙ্কা, 
ক্ষতমণ্ডলানাম্। উপক্রিয়াতক্মগবোষ্টকানাম্ বিনিশ্য়ঃ শুঙ্গাধিয়। 

বিধেয়ঃ॥ ৬ ॥ যামিত্রগেহে ব্যবস্থারচৌর্ধযবিবাদবাণিজাগমা- 

গনশ্চ। কলত্রকন্দর্পকলেবরাণি বিচারণীয়ানি বিচারবিদ্ি: ॥ ৭ ॥ 

দুর্গাধ্ববৈষমানদীপ্রভারবিনষ্দংঘ্্রাবশঙ্কটাদীন, । চিরাঘী 
ব্যাধিমৃতী চ সমাক্ পরীক্ষণীয়ানি মুতৌ স্থর্ীভিত ॥৮॥ ত্রিকোণ 

ভবনে নখদীক্ষাদেবসপ্গুরুভাগ্যতপাংসি চিত্তম। ধন্মতীর্থ 

গমাগমাদি তড়াগান্ বাপি কামপি বদেৎ পরিচিন্ত ॥ ৯॥ মেস. 

রণে পুণ্যপিত্ঠগ্রয়োজনং স্বন্ানমুদ্রানগরস্বরাদ্যকং | বুষ্ট্যাদিকং 

বোোমজবুত্তসঞ্চয়ং মনীষয়। নিশ্চিতয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ১০ ॥ তুরগ- 

মাতঙ্গরথপ্রয়াণবস্্রাণি চামীকরসম্যকন্তাঃ। আয়শ্চ বিদা চ 

বিচারণীয়। লাভালয়ে ভাববিচারকেন ॥ ১১ ॥ রিপ্ফে পুনস্ত্যাগ- 
বিবাদভোগতমন্রিব্য়াদানকষিক্রিয়। চ। যুদ্ধানি সোদ্যে্ণ- 
যোগতশ্ডে নষ্টাবিনষ্টাম্তদভাবতন্ত্র ॥ ১২ ॥ নিরুচ্তে বা, 

ই পুষ্পং বিলগ্রং ফলমংশকন্ত। শ্যাদত্র ভাব ক্রদাধু 

অথ গ্রহাণাং পঞ্চাবস্থ। ৷ নিদ্রাতস্ত্রাসাগরব্রীড়াকতুপাবস্থাঃ ! ছষ্টগ্রহাভিভূতেন বিপর্ধায়ঃ ম্তাৎ॥১৩॥ উদ্দিতং ভ্রামিতং 

পঞ্ণাধা খেচরাণাং। ভানোর্ভাংশং মোগভেদেন যাঃ স্ুঃ কচিৎ ূ 

কল্মাদর্কতানৃপদিষ্টাঃ ॥ ক্রুরাক্রান্ততুতীক্ষিতৈ ব্পগতাণ্চ য। 

বিন! গ্রহা! কররাক্তান্তমুযস্তি তং দিবিচরং ক্রুরেণ ঘোঙায়তে। 
একাংশে নিবসন্ত্যনেন ভবতি ক্ররাহিতঃ পূর্ণয়া ছৃষ্টা] ক্রুর- 

নিরীগগতে। দিনকরাভ্যন্তরগতল্ছায়কঃ। 

অথ দ্বাদশভাবাঃ | লগ্নে বপুর্লক্দণকূপবর্ণান্ সংক্লেশদোষো চ 
সখামুষী চ। বয়ঃ প্রধাণং দ্বিজকাদিঞাণডিং বিচারয়েপ্াবখিভা- 

বনজ্তঃ1১॥ ধনে মণিমৌক্তিকরক্বহেয় তাত্রারকুটভ্রপুলৌহকাংগম। 

ধনানি টান্তানি চ বিক্রয়াদীন, সর্ধযান, বদেস্বোধপথদ্ধয়ে তৎ ॥২। 
ভগিনীং প্রাতরং তৃত্যং দাসকর্মকরং তথ| । যোধং বিক্রমমী- 

ক্ষেত ছুশ্চিক্যভবনে বুধঃ 1৩ | বন্ধু গননালথছুঃখগ্রামবৃদ্ধি- 

গমনাঁগমনানি । বাটিকানিধিবিবাহাদীনি বেশ্মক্ষেত্রং মহো- 
যধিং চিবুকে তু 19 ॥ সুতন্থানে মন্ত্রমতিপ্রকাশং প্রবন্ধসন্ধান- 

দপত্যগর্ভোৌ।। গর্ভাবপান্তশ্চ বিধিধি! চ বিদ]| বিচিন্তনীয়! হবি- 

ভূতং ভাবং ধারো বিভাবয়েৎ। সংযোগঃ কারধ্যভাবেন কাগা- 

ভাবগ্রহপ্তথা ॥১৪॥ কার্ধাভাবপতিঃ শ্যাদ যশ্চ লগ্রপাতিত 

তধেৎ। তযোব্বাঙ্ষণখোগো ৮ ঠিগনীয়ো প্রবদ্বত। ॥ ১৫ ॥ 
পুমান্ বিলগ্লাধিপতো বিনষ্ট বিনষ্টবর্ণাবয়বাদিকঃ স্তাৎ। এবং 

ধনাদেরবিপে বিনষ্টে নিক্চাতে নষ্টবনাদিকোপি ॥১৬।॥ হি 

ভাবজ্ঞানম। 

প্রশ্নবিবয়নিকূপণম। ভাবো লাভালাে) লুক্কায়িতমুষ্টিচিস্তা 
চ। গর্তুগথিকগমাগমৌ বৈদেশিক্ঘুতাপন্ধান্চ । পদলাভসেব।- 

গয়পরাভ্য়াখেটচোর্ধামরণ!ণি । ৃষ্টি্বন্ধমোক্ষণো 

রোগচিস্তাশ্চ। জনবার্তাদিবসফলং ফলন্তয পরিপাককালন্। 

স্ুধিয়াং চমত্রুন্ঠিকরঃ কুন্ুমশকটিক1 বিচারোইন্টঃ । চৌরাদে- 

রপি নলায়োবিষ্ধানার্থমুপায়াশ্চ। এতানি , আগমদুষ্ট্টকোটি ধা 

বক্ষান্তে সবিশেষং | 

অত্র ভাবফলচিস্ত! ৷ 

তোগশং 

লগ্রাদিকথনেনাত্র ফলং বঞ্চ নি 



&০ 

পিতম। এহাঁলোকেন যোগাটদ্যশ্তবং নির্ণায়তে পুনঃ ॥ বিল- 
গাধিনাথোধংশনাথশ্চ লগ্নে যদ্যেকদ্রেক্রাণে স্থিতৌ ভবেতাম্। 

তদ! কিঞ্িত্তস্তাপি জস্তোঃ শরীরে স্থুখং দৈবসম্পাদিতং সন্দি- 

এস্ঠি॥ ইখং বিভ্তাদিনাখোহপি লগ্নগোহপি বিলগ্রগঃ ॥ এক- 

দ্রেকাণগৌ গ্তাতাং বিস্তাদিপরিবৃদ্ধয়ে ॥ কিস্বৃত্র ভাবাধিপতি- 

বি্বিলগ্রপতির্ধদ তিষ্তি পৃষ্ঠবস্তা । তদান্তরায়েইপি ফলোপলপ্তো- 

লগ্রাধিপে বক্রিণি চাধিকঃ স্তাৎ। 

অথ কার্ধযবিচারে লাভালাভৌ চ। পলগ্নং লগ্পতির্রিলোক- 

ফি ঢেৎ কার্যযঞ্চ কার্ধযাধিপঃ কার্যং লগ্রপতির্বিলগ্রমপি চেৎ 

কাম্যাধিপঃ পশ্ঠতি | কার্ধযাদীশমবেক্ষতে যদি পুনলগ্নেশ্বরস্তং 
সদ] বাচাস্তত্র ঠু কার্যসিদ্ধিরহুল! চন্দ্রাবলোকে সতি ॥ ক্র,রে- 

গ'ণবিবর্জিতাঃ শুভকরাঃ পন্থান্তি লগ্রং গ্রহাশ্তত্বারে যদি লগ্রা- 

.পঙ্গণবলাৎ পুর্ণং ফলৎ স্তান্তদ।। দৃষ্চোলগ্রপতের্যদা শুভকরাঃ 

শশ্যান্ত লগ্নং গ্রহাঃ দ্বিত্রিপাদবিবঞ্জিতং খলু তদ1 বাচ্যং ফলং 
বামতা ॥ একঃ সৌমাথগোবিলোকয়তি চেল্লগ্রং বিলগ্রাধিপঃ 

গঠ্য তঙ চ পাদবর্জিতকলং সংশন্তি কেচিদ্বধাঃ। লগ্রং লগ্ন- 

পল্ডিচচ পথ্তি যদ] মোমোত্তদ!দ্ধং ফলন লগ্নেশানধলোকিতে 

*৬থগালোকে চ পাং ফলম ॥ কার্যে লগ্রপতিঃ মমং নিবিশতে 

ণঞ্সে ঢ কার্ম্যাধিপঃ লগ্নে লগ্রপতিস্তথা বিহরতে কার্যে চ কাধ্যা 

বিপঃ। কার্ধ্যেশন্ড বিলগ্রপেন সহিতঃ কার্য্যোপরি ক্রীড়তে 

হগ্রেশঃ সহ কার্যপেন শিবসন্ লগ্নে সদুদ্দীপতি ॥ চত্বার এতে 

খণু রাজযোগাশ্চগ্রন্ত দুষ্টৌ সকলার্থসিদ্ধিঃ । কার্যোশলগ্নে- 

শ্ববয়োশ্চ মৈত্রী যদ তদ। প্রাহ কলশ্ত ভূ ॥ নিশাপভের্রশন- 

স্তরেণ দৃষ্টি ধর্ানতস্ত উুভগ্রহস্ত । উৎংপাদ্যতে কিঞ্চিদবস্তমন্যৎ 
এয়োছজনং ভদ্দতরং নরশ্ত ॥ পরম্পরাপোকমনভ্তরেণ যোগে, 

বদ হ্াদিহ চক্তট্রভান্বোঃ। ফলং তদাদ্ধং শশিবোগহানো প্রশ্রপ্র- 

বাণাঃ ফলপাদমাহঃ ॥ লগ্নেশ্বরঃ পশ্যতি চেদ্বিলগ্রং কার্যেশ্বরঃ 

কার্ধামবেক্ষতে চ। ভবেস্তদা নিরকার্ধযসিদ্ধিঃ কাব্যস্ক সংগ- 

আত চেও সুবাতশঃ ॥ 

গাস্মালাতো । ল্াধিপো লাভপতিশ্ ঘুক্কো। লাভং বিধন্তে তু 
হিমাংশুদুষ্টো । যোগাঃ মমস্তা অপি পুর্ববনুক্তা বিনেন্দুদৃষ্টিং 
বিফলীভবপ্তি॥ কাযোশলগাধিপয়োরন্যেহন্তং দৃঠিযোগতঃ। 

ভাবাঃ পুষ্টস্তি কিত্বত্র ব্যয়ারিযুতয়োইন্থা ॥ নভশ্চরাঃ কন্মগত। 

(বিশেষত ফল প্রয়চ্ছগ্তি যন্তোনরাণাম। অতোবিশেষেণ পরী- 

ক্ষণীয়ং কম্মস্থলং খেচরনৃষ্িযোগৈঃ ॥ যন্ত্রেন ভাগ্যস্থলমীক্ষণীয়ং 
বীবেরিনধেন গ্ুহ্থান্তরাণি। বিদ্যাবশোভাগ্যধনার্থমাধুঃ প্রতি- 

পপ পপ পপ পপ 

লাগ্নিক প্রশ্নগণনা ৷ 

ঠিতং তৎপুরুষন্ত ভাগ্যে ॥ লগস্থিতং চন্দন্থতং শশস্কঃ ক্রুরো 

ইখবা পশ্ততি কশ্চিদন্তঃ। তদা বিদধ্যাদ্ধনলাভমত্র প্র 

তবত্যত্র পরোহপ্যনর্থঃ॥ ন বিদ্যতেইন্যো যদি শাতযোগন্ত 

থাপি ভাগ্যং শুভবীক্ষিতঞ্চ । প্রষ্ুন্তদাকশ্মিকলাতঘোগে! নিবে 
দনীয়োগণকোন্তমেন ॥ বিক্রেতা চ পতিবুর্ধৈর্নিগদিতঃ ক্রেত 
তু লগ্রাধিপঃ প্রশ্নে তত্র তু বিক্রয়ক্রয়ণয়োর্লাভস্তর়োবীধ্যতঃ 
লগ্রং শ্াচ্ছুতদং শুভগ্রহবলাদ্ যাবৎ সমর্থ্যং বদেন্তাবদ্ধাতস্রচে। 

বিপধ্যয়মপি প্রশ্নে তু তাদৃগ্বিধিঃ ॥ 
অথ লুকিনুষ্টচিন্ত। । লগরতঃ ন্বর্ণপৃথিবীপাতালাণি বিচি 

স্তয়েৎ। দৃগ্যোগাধিক্যনাদৃশ্নযুনত্বে গুভপাপক্কোঃ ॥ সে 
বিলগ্নে সতি ধাতুদুলজীবো নবাংশত্রিকভক্রমেণ | ' বদি 

মন্বিন বিষমে পুনন্তানত্রোত্ক্রমেণৈব পরৈপ্রেঞ্কাণৈঃ ॥ ধাম্যো 
ধাতুন্তমোহকিভ্যানধাম্যঃ ক্ষিতিজেন তু । শুক্ষং মুলং দিনেশেঃ 
ভূপগুণাইগুফমাদিশেৎ ॥ দ্বিপদং তুলামিথুনকন্তকাগৃহে ঘটচাপ 
য়োশ্চরণবঞ্জিতং বদেং। বহুপাদ্দং ঝসকুলীরবুশ্চিকে প্রি 

শিষ্টরাশিষু চতুষ্পদং পুনঃ ॥ দ্বিপদাঃ কথিতাশ্চতুর্বিধাঃ স্ুমনো 

ম।নষপক্ষিরাক্ষমাঃ। তিম্থতিএ্র1মভির্িশাকরে সতি মেধাদিগণে 
বস্তি তান্। দস্তী সশূর্গো নথরী ক্ষুরী চচতুষ্পদাঃ কিঞ্চ চতুব্বিধা 
ল্াঃ। মেষাদিকে চন্ত্রমনি ক্রমেণ ভ্রমিত্রয়েৈব নিবেদনীয়ঃ 

জলজন্থলজগ্রভেদতোইপ্যপাদানৈকপাদাদ্িধোদিত1২। কথ 

দিহ তান্ স্থধাকরাপ্িতরাশিপ্রভবন্বভাবতঃ ॥ রজতকনকতাত্র 

নাগরচ্চং ত্রপূ চ ভবতি চ পিত্ললৌহকাংশ্ম। উদয়গত 
নবাংশকক্রমেণ গ্রাণিগদিতোইন্ধ বুধৈ: স তু ধাম্যধাড়ঃ, 

গুলবল্লীলতাস্কন্দা মেষাদৌ ত্রিত্রমাদ্বিধোঃ। পত্রং পুষ্পং ফল 
মূলং ত্বক চ ভ্রিংশাংশকে তথা । বর্ণানীনাং লগ্রনবাংশপানা: 

বর্ণাপিকং দ্রব্যাগতঞ্চ বাঠ্যম। গৌবাতিগৌরং সিতক্ুষপিঙ্গ 

ত্রিংশাংশগত্যা শশিনোইথব। স্তাৎ ॥ 

থাতুমুলীবনিরূপণম্। ধাতুং বুশ্চিকসিংহো'দয়ে ভোম! 

কিযুতেক্ষিতে মুলং স্ত্রীযুগ্যকুস্তনিলয়ে ভৌনাকিযুতোক্ষতে । জীব 

গোহয়কর্কী ভৌলিঝষভে শুক্রেন্দুজীবৈধু তৈদৃ্ট্যেঃ শ্তাদিখি 
সমুগ্তিগঞ্চ মনস1 সংচিন্তিতং বা বদেৎ ॥ প্রকারাস্তরম্। দ্বার? 
স্তরাস্তরগতং বিলগ্রদ্রেন্কাণতঃ প্রস্ততবস্তবর্বাচ্যংশ শুন্ঠাশুতৌ 

তদীয়লাভালাভৌ গ্রহাভ্যাঞ্চ নিবেদনীয়ো ॥ কীটে বৃশ্চিক 
মেষয়োরপি কুজাকিভ্যাং সমেতেক্ষিতে ধাতুঃ স্তাদথ মলম 
মিথুনে কুস্তে যুবত্যাং মুগে। মৌরেন্দুযুতেন চাথ বৃষতে মীঠে 

তুলায়াং ধন্ুষ্যেবং দেবপুরোহিতেন ভূগজেনাপ্যত্র শ্রীবঃ পুনঃ। 



লাগ্নিক প্রশ্নগণনা । 

শর্যোনুসুনু গঠিত ক্লক জাকিরাহ্দক্তো 
ধাংশে। জ্ছেয়ং ক্রমেণ রজতং কনকঞ্চ রত্রং মুবর্ণমৌক্তিকমথ 

এপুলৌহমন্তি ॥ স্থানং ॥ বদ্ষৌ রবৌ চতুরজ্বিগছে দিতেন্দৌ 
ঠোয়াশরে ধরণিজন্মনি দগ্ধভূমৌ। সৌম্যে তথেষ্টরচিতে ধিষণে 

চ পর্ধাগারে শনৌ তমসি বাহাভূবি লব্দবিস্তম্ ॥ | 

অথ গন্তচিন্ত/। মাসেশ্বরে তৃগুজমঙ্গলগীবস্ষযাচক্দ্রাকিচন্তর' 

স্থতলগ্রপচন্ত্রহর্যোঃ ৷ পুষ্টৈর্ন পুষ্টহনুভিহ ক্লুষৈস্ত পীড়াং 

পীড়ার্দিতো নিপতনং সমুপৈতি গন্তুঃ॥ ক্ষেমাত্মযোগে যদি 

গন্তনাথো ন গর্ভমালোকয়ভীহ থেটঃ। ক্রুরশ্চ গন্তে খচর- 

গদানীং গর্ত পাতমচিরেণ বাচ্যম ॥ অবিনষ্টগ্তুপতিন! নিরী- 

ক্ষিতে সতি পীড়কে বরতন্ুং প্রহ্থয়তে । দি পঞ্চমং ভৃগুল্গতো- 

বুধন্তথ! ন বিলোকয়েন্ন স্থৃতস্তথ|! ভবেৎ ॥ গুহেইপতা প্রশ্নে 

সতি তবননামাক্ষরমথ পিতৃপ্তন্বনামাক্ষরম'পি জনন্তা নগরঘুতং। 

ভিথিভিঃ সংযুক্ত দহন নশিষ্টং শশিভুজবিয়ৎ পুং ক্লী যণ্োস্তব- 

শিশুকমান্ঃ কুতবিয়ঃ ॥ বিধোভপগুস্তশ্ত বেঞ্ণবক্জিতে পঞ্চমে 

স পাপথেচরেহথবা ন লিখেতেো। ললাটে স্ুভঃ ॥ গ্রহতিথি- 

সমুপেতা। গভিণী নামবর্ণাঃ সমুপগতনপাণাং সংখ্যর। সংগ্রণুক্তাঃ | 

ক্ষিতিধরহৃ তশিষ্ট। ইন্দরশ্শিঃ শরো বা পুরুষ-মন্ধধদন্তি স্ত্রী পুন- 

ৎপরেইক্কাঃ ॥ লগ্নে ঘদ1 ঘ্বৌ শুভদৌ রিপু দ্বাবেকত কুত্রাপ্য- 

শুভাঃ খগাঃ স্্যং। ভবেত্তদাণাং বিষ $ন্তক চ সংস্পশমাত্রং 

. পুরুষ ঘ্িয়ন্তে ॥ গভন্ত জাতাঃ কতি নাম মাসাইখং যদি পৃচ্ছতি 

কশ্চিদত্র। তদ। ভৃগুযাবতি থে গ্রহে শ্তারগ্রান্বদেন্তাবতএব 

মাসান্ ॥ দশমে মাসি ০৬ প্রশ্নঃ করেরং প্রলবিষ্যতি । পপ্নস্ত 

ত্রিংশদংশানাং ভুক্তমানং দিনং ভবে ॥ 

অথ পথিক্গগমাগমৌ। গ্রহশ্ততুর্থে দশমেহপি সৌম্যো; 
যদ। নিয়ান্তর্ন তদ প্রাতি। ক্রুরগ্রহং তত্র বিলোক্য ঘাত্রাং 

বদেৎ যিষ্বাসোরবধিলম্বমেষ ॥ কেন্দ্রান্িতীয়ং খচরঃ গ্রয়াঠি 

দা তদা বানমুশস্তি সম্তঃ । সমা বিন্াস্ঞ্চ বিলোকয খেট- 

মুণন্তি তং যানমিহাভিধেরম্ ॥ নাড্যাং যন্ত।াং সহজভবনং 

বাতি সৌোম্যগ্রহেন্রস্তস্তরমেব ম্বভবনগতিঃ সংশনীয়াধবগমাহ | 

কেন্্রস্থানাভ্তহিনকিরণেইপ্যাবিগ্লাসোৰি তীয়ম্ ব্রয়াৎ পন্থাগম- 

মিহ্ পুঅব্বচ্জয়েদ্দানকেন্ত্রম। চরে বিলগ্রেইপি চরাংশকেইপি 

স্থিতশ্চতুর্থে তুহিনছ্াতিশ্চেৎ। নিজং তথা মণ্দিরনাধিয়ান্থং 

প্রবাপিনং সংকথয়েদপন্বম্॥ নিশাপত্ৌ অপ্তমগে বিলগ্পাৎ 
পান্থো গ্রবং বন্মগতো। নিগদ্যাৎ। দুনাধিপে তত্র তটৈব বাচ্যং 

রাস্তপ্ধীতঃ পশ্চিমভাগসংস্থে ॥ 

যদ্দি বসতি শীতরুচির্ন- 

'জপ্তস্তাদূশমেব ধীরাঃ। 

পপ পপ পপ পপ পাপ 

পি 

অথ দেশাস্তরগতমৃত্যাবন্ধচিন্ত! । বিদেশগন্তিষ্ঠতি দেবণন্তে! 
বন্ধোছতোবেতি কুতোইনুযোগে । লগ্নে যদি ক্রুরনভম্চরঃ 
শ্যাৎ তদা! ন বদ্ধো ন হতম্চ বাচাঃ ॥ ক্রু,রে সপ্তমগে বন্ধন্তম্ি- 

নষ্টমগে হতঃ। মৃত্যুঙ্থে সপ্তুমন্তে চ বাচেযা বছ্দো ইতম্চ সঃ ॥ 

অথ পদলাভযোগঃ | তুঙ্গাদিসংস্থে দশমাপিনাথে শুভে, 

ক্ষিতেইলং তদ্দশাল্গপেতে । কেন্ত্রত্রিকোণদ্রবিণোপযাতে নিবে, 

দয়েদ্রা্যপদ্দোপলন্ধিং ॥ উচ্চপ্রিকোণাদিগতেন লগ্নে লগ্নে 

দুষ্টে স্বনাথেন পর্দোপলব্িম্ । লগ্নেইপি লগ্নেশ্বরসঃ প্রচ্ক্তরে 

শুভগ্াহৈশ্চাধিপধুক্তদৃষ্টে লগ্নে গ্ডিরে 

ইপি স্বপদোপলব্ধিঃ । শুভগ্রহৈর্বরগগতৈঃ সমঠ্ৈনিরীক্ষি 

রাঙ্্যপতো 5 রাজাম্। তৃঙ্গস্থিতে মৃর্থিগতে গ্রহেন্দ্রে মলত্বিকো- 

ণোপগটতৈশ্চ শেষৈঃ । বদন্তাকন্মাৎ পদণাভমাধ্যাঃ কোণস্থিতে 

৮ [3 হামলে 

[এ 

সতাপিমিত্রণেটে । পাপন্ত লগ্ে সতি পাপদৃষ্টে পাপেন যে 

ইপি পদচ্যুতিঃ হ্যা । চরেহপি লগ্নেইপি চ পাপঘুক্তেক্ষিতে 

ফলং তাদুশমান্থরেকে ॥ 

অথ সেবা । যামিত্রমিত্রভবনেষু পাপঃ সেবানুবোগে প্র 

ঘাতক: স্তাৎ। ততৈর সোমাঃ খচরো বিধন্ডে প্রনোস্থিরত্বং 

সফলাঞ্চ সেবাম্ | স্বামিনামর্মতঃ সপ্রমক্ষান্তরে নামভঃ সেবকন্ত 

দশ্ততে যস্ত। মানন। তুয়পী তশ্ত সংজায়তে কিন্ত লাডো 

লঘীয়ানে! ভবেদীশ্বরাৎ ॥ ততঃ সপ্রমর্ষান্তারে চে্শাংশচ ও 

সপুমর্গান্তারে মব্বধিদ্িঃ। সপমর্সাস্থরে নৈব কি 

কলং শ্তািতীদং মত প্রশ্রবিডিত ॥ 

অথ জরাগ্গয়ৌ। বি্গ্রভবনে। বাদী গ্রতিবাদী তু সণ্তুদম। 
অনয়োর্ধীর্যামালোক্য বাচো দয়পরাজয়ৌ । লগ্রস্থিতভে ৬ রন. 

শ্রেন্ত্রে ন বাদিনঃ শ্তা্দিজয়ঃ কর্দাচিহ। 

জিতে1 ভবন্তি সর্বাস্ববস্থাম্বপি ন দ্বিষন্তঃ ॥ ক্র রগ্রহো! ঘদ্যাদাং 

ছানে বা বিবাদিন শুর বিবাদশাপ্তিঃ। কালেন কিং নও 

বলেন হীনং বলাতিরিক্তোইভিভবতাশক্কম্ হিহা]া বিলপাশ্ত 

মখুদৃষ্ট্া ক্রুধা বদাগ্ঠোন্মবীক্ষ্যমাণাঃ । বাণী বিবাদী চ গল 
স্পরেণ ভুশং নিহপ্তি ছুরিকাপ্রহারৈঃ ॥ ক্রু,রগ্রহ্োমৃদ্ভাথতো। 

বিধন্তে ভঙ্গং ন হুর্গন্ত কদাচিদেব। ব্যক্তবায়ে তৎ 

বীর্যেহপানয্লবীধ্যে কিনুতঃ প্রবীণৈঃ ॥ মাহেয় সৈংহিকেছে! 

বানদি লগ্নে স্থিতো গ্রহঃ | ছুগভঙ্গং তদ 

নশকাতে ॥ ভঙ্গং প্রয়াতি স্বরমেব ছুর্গং বিধুন্থদঃ সপ্ধমসংগ্গ 

শ্চেৎ। ক্রুরো। বিলগ্নে শুভদঃ সদাত্র নক্রুরপৃষ্টিং শুভমাতনোতি ॥ 
ষ্টা্টমদ্দিতীপ্নাস্ত্যে যদ জারির তঃ। লগ্রলপ্তময়োঃ জ্রক। 
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ন ভর্গং উজ্যতে তদা ॥ সংগ্রামশসঙ্কটবিবাদবিষ প্রহারে ক্ররো- 

বিশগ্নভবনে জয়দে!। ন তাদৃক। তত্রস্থিতপ্ত ন শুভায় শুভগ্রহঃ । 
স্তাৎ শ্রেরস্তনোতি শুভদগ্রহদৃষ্টিরেব ॥ লম্নাধিনাথ হুহদে। যদি 
কণ্টকগ্থাঃ সঙ্গো চ পাপথচর! যদি সম্ভবস্তি। দ্যনবিলগ্রপভিভি- 

সর্দি তেন বিদ্ধাঃ পিদ্ধিস্তদা ভঝতি বৈরিভিরের সাদ্ধিম্॥ 

গারেশমিত্রং যদি (সীঘ্যথেটোনুষ্টপ। পাপৈঃ খচট্ররিলগ্রমূ। 
বিলগ্নটবরিদ্যনপৈরবিদ্ধান্তদ। পরৈব্রিগ্রহমাদিশন্তি। আপোক্লিমে 

প্রগুহেহপি তিষ্ঠন বলী শুভঃ সন্থিকরো শিরুক্তঃ। দ্বিতীর- 
ভাবে শুভপ্াস্্ সঞ্ধিং কুর্ধস্তি পাপাস্ত বিরোধমেব। সঙ্গো 

বলী পূর্বং বারী স্তাদ্বীধাসংঘুতে লগ্রে। বলহীনে ধনদাতা 

প এব তশ্মিন বিনিদিষ্ইঃ॥ দানে সবলে সঙ্গৌ প্রতিবাদী 
বিভ্তহাজনো। ভবেদ্দিতি । তক্ষিন বলেন হীনে স এব ধনদাও। 

তবতি নূনম্॥ লগ্নে বা দানে বা বীর্ধযাঢ্ে নামো বা। অথব। 
নাত বা সন্জো কশ্চিশ্ন স্তাৎ॥ লগ্াধিপেন বলিনা ছ্যুনপো 
ঘুপি হগ্যতে । দৃযননাথস্থ ধলবান্ লগ্রনাথং নিহস্তালম্ ॥ যুতে 

ভদাশে সবলে সন্ধানং বিগ্রহোহন্তথ। । লাভে তদীশে সবলে 

পঞ্গিঃ স্তাদ্িগ্রহোইগ্তথ। ॥ আপোক্লিনতা বিভরন্তি সন্গিং শুভা- 

বিলগ্লে নররাশিগাশ্চ। পাপাদ্িদেহে নিবশস্তি যন্ত্র তত্রাভিপেয়ঃ 
সমরোবণীয়ান। লগ্নেশমিত্রং কেন্দ্রে শুভগ্রহঃ সগ্ধিকূদ্ভবতি 

তত পাপখেচরো বিগ্রহমতুলং বিনির্যাতি ॥ 

অথ মুগগ্াচিপ্তা । পাপারিষ্টবরযোগৈঃ সিদ্ধিরাখেটকে 
ঠপ্রাপি মৌমোহত্র লগ্নাংশে সপ্তাংশে পাপকে সি ॥ 

সপে কমে পণকরে ছাণলগ্রপততী যদি । তয়োর্যোগেইধিকা- 

|নাদ্ধঃ ক্রেণঃ কেন্দ্রগয়োস্তয়োত ॥  লৌম্যত্রিশগতৌ  সৌম্য- 
মঙ্গলৌ মুগয়া প্রদৌ। জলক্গে গলটৈঃ খেটে মৃগয়। হাজ্জলা- 

শয়ে ॥ শুভং গুভে তত্র ভাবে ক্রেশানর্থস্তথাইগুতৈর্বাচাম্। 

শুভমপি ন পাপখিদ্ধম্ গুণায় সংজায়তে পুংসাম ॥ লগ্নদূযনা- 

পিপৌ থেটৌ সৌম্যৈযাবন্তিঃ সংদৃষ্টৌ। তাবৎসংখ্যা তদা 
লা! বক্রোচ্চঙ্থৈ স্তত্র গুণাং॥। অশ্থগ্বাতীপাতকশুলযোগঃ 

সবৈধতিশ্চান্ডতথেটবারাঃ। রিষ্টযষ্টমী পঞ্চদশী নবম্যশ্চতুদদশী 

চৈব মুগারিযোগাঃ ॥ এতেষু দিনেযু মুগয়াবিশুদ্ধিঃ ॥ মীনে 

চট কর্কে কলসেচ লগ্নে চন্দ্রেচ যুক্তে মৃগয়াজলেষু। বাচ্যঃ 

গ্রাহারোইশুভসংহুতক্ষচতুষ্পদৈঃ প্রাক পরপৃষ্টপার্খে॥ চন্দ্রা- 

খেটয়োম্বধো যাবান্তাশুভগ্রহৈঃ। তৎ্সংখ্যং 
বর্তোচ্চ্থৈজ্িংশগুপাঃ ॥ 

অথ নক্ষব্রাণাং পশুজ্গাতিত্বম্। ছাগলো ক্কত্তিকাপুষ্যে পন্নগো 

তল । 

প্রাণিনোবধাং 

সপ পপি পাপা শপ * পাপা লাশ শশী তি সপ 

সপে পা শপ শপ শা শপস্ীপপী শী ত ৮ 
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রোহিণীঘুগে। আর মুক্সে তথা শ্বানৌ জ্যেঠা মথেশ্চ মুষিকৌ | 
সর্পাদিতেটী চ মাক্জারৌ ব্যাস্ো চিত্রাবিশাখতো | উত্তরা- 

যাঢ়াচ ফন্তণেযা গাবৌ মিত্রজলৌ ঘুগৌ ॥ হৃস্তা স্বাতী চ 
মহিযৌ তুরগাধশ্থিবারুণৌ । মন্কটে। বিষণুরিত্বর্মে যায়ে পুষে 
তক্ষনৌ । বস্বহত্রঙ্রভে সিংহো নকুলোইভিজিতা সহ | পুব্ব- 

ভাদ্রপদা চোঁত ভানাং জাভিনিরূপণম্ ॥ বারেণ চাত্রসহিত। 

তিথিরেকহীনা বগগীক্কতাথদলিতা ভ্রিঘনেন তুক্তা। বধ ন 

ব্রধীতি ভ্রিঘনশেষসমানসংখ্য। সত্বা ন দলে সতি পলায়তে 

এক কোপি। জন্মভে শ্থলনমত্র জায়তে ছুঃথমুগ্রমুদিতং 

বিপৎকরে। প্রত/রো নিপতনং হয়াদিতে। মৃত্যুভে জগদ্বর- 

শ্বতঠে দলম্ ॥ 

মতান্তরে প্রকারাস্তরম । অশৈভাজফণিদ্বয়ঞ্চ বুষতুষ্মেষো- 

নুরূমৃষিকণ্ঠাখুগোং ক্রমশস্ততোহপি মহিষী ব্যান্্ঃ পুনঃ 

সৈরিতী। ব্যাঘ্রে নৌ মুগকুক্ুরৌ কপিরথোরভদ্ধয়ং বানরঃ 

নিংহোইশ্বোমৃগরাট পশু করটা খোনিশ্চ ভানামিয়ম্ ॥ গো- 

বাঘ্রং গজপিংহমশ্ধমহিষং শ্বানঞ্চ বন্ররগং ৰৈবং বানরমেষকঞ্ 

সুমহত্বদ্বদ্িডালোন্দুরুম্। লোকানাং ব্যবহারতোইন্যদপি চ 

জ্ঞাত্বা প্রযত্রাদিদং দম্পত্যোনৃপিভূত্যরোরপি সদা বজ্জ্যং শুভ: 

স্তার্থিভিঃ ॥ 

অথ চৌর্ধ্যপ্রশ্নঃ। চৌধাপ্রশ্নে সিদ্ধযসিঘ্ধো লাভালাভৌ 
হৃতস্ত চ। বিচাধ্যেতেহধুন। শান্ত্রমবলোক্য যথাস্থথম্ ॥ মৃণ- 
ভ্রিকোণস্বগৃহোস্গ্রং জাতঃ শুতে! যচ্ছতি নৈব সিদ্ধিম্ 

পাপঃ সুনীচারিগৃহেংপি তদ্বঙ্জিঠোহপি যুদ্ধেইস্তমুপাগতোইপি ॥ 

পাপেনাদুতসংদৃষ্ঠং পগ্রং পণ্ঠতি লগ্রপঃ | তথাপি ন ভয়ং ধাচ্যং 

ব্যত্যয়ে খ্যত্যয়োমতঃ ॥ রিপুরগ,ধনবায়স্থিতে শুভদৃষ্টিরহিতে 

বিলগ্পপে। লঙতে ক্রমভোইত্র বন্ধনং মরণং হানিরোগণ্চ 

মলিন্ন,চে ॥ লগ্নে ভাস্বতি ভূন্থতে চ কনকং রৌপ্যং দিতে 

চেন্দুজে লোৌহং ভাসঙ্করনন্দনে তমাস চ স্বর্ণ সরত্রং গুরৌ । ইখং 

ভাম্বাতি ধাতুরাভ্ব্বিষমেইপ্যায্যাফণং কিং পুঅর্দীপ্তে সিদ্ধি- 

রখগ্ডিতাত্র খচরে মিথ) প্রথা ত্বন্তথা ॥ লগ্নে সৌম্যে চোধ্যং 

নস্তাৎ কিন্ত ক্ষেমং দেহং বাচাম্। চোব্যং সিদ্ধাত্র ক্ংরে 

পাপদৃষ্্যাপ্যেবং ক্রমাৎ॥ মূর্ত চোরোধনাধিপো ধনে 

মন্মথে বস্তসংস্থাম্চোয্যাবীশোছানগৃহপতিন্মস্তিপোবি স্তনাথঃ | 
মার্ভগ্ডন।, হৃতধনপতী নির্ণয়ঃ স্তাচ্চ তেভাশ্টোধ্যাদীনামিতি 

নিগদিতং হুরিভিঃ প্রশ্নবিজ্ঞৈঃ ॥ যদ্দি কণ্টরকলাভয়োঃ শুভখচরা5 

স্যর্বলিনঃ সমাগতাঃ । ধনযুক্তমপেক্ষিতং গৃহং ভবৃতি দ্বার- 
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মপেছি তদ্বশাৎ ॥ যামিত্রনাথেন বিলগ্রনাথঃ সমগ্থিতো বীর্ধ্য- 
সূতোহ্র্থদাতা । লগ্নেশ্বরঃ সপ্তমগোবিলগ্রতোইথব। বীর্ধযযুতে- 

গুণৈব চ॥ ছানে লগ্রাধীশোলগ্রে ছ্যনাধীশশ্টোরৈনীতং জ্রব্যং 
নপ্রাপ্তং বূুতে ॥ স পাপোধলেনান্বিতোলগ্রনাথো! যদি ছথযান- 
বিস্তাধিনাধো প্রপশ্েৎ। বলাট্যো রবীন্দ, চবিত্তং তদানীং. 

ফলং বাচ্যং মধ্যক্তোলাভ এব ॥ বলবান্ হ্যনপোখিলগ্রপো- 

ইবলোবলহীনোবিধুরেকরাশিগঃ । অবলঃ শশভৃৎ সলগ্রপো- 
যদি তদীশচৌরং খলু পশ্তি হি সঃ॥ বীক্ষকৌ লগ্রম্কেন্দ, 

তদ1 চৌরঃ স্বগেহগঃ। ইন্দুমর্কোইথবা পশ্রেন্তদা স্তান্সিজ- 

পার্থগঃ ॥ উচ্চগো। যদি লগ্নেশশ্চৌরঃ স্বমিগৃহে তদা। ম্বাংশ- 

দ্রেন্কাপত্রিংশাংশে শ্বীয়চৌরে! ভবেতদ! ॥ 
অথ মরণচিন্তা। ক্রুরগ্রহে স্ববায়মম্মথেষু বিধৌ তু ষট.- 

কোণবখিলগ্নরন্ধে, । শুভানি সদ্যোমরণপ্রদদোইয়ং যোগে!- 
বিধোঃ পারতে চ পাপে ॥ রবোৌ বিলগ্রে হিমধাম্ি চাস্তে 

সুভে। বুধানাময়মে যোগঃ | এতেন সদ্যো খ্রিয়তে রুজার্ঃ 

সস্থ বিপঞ্ভিং প্রতিপদ্যতে তু ॥ লগ্নারিশিধনে চন্ত্রঃ ক্রুর- 

বাক্ষিতসংযুতঃ। প্রবলং কুরুতে কষ্টং মৃত্থ্যং সৌম্যাুতেক্ষিতে ॥ 

অথ ভোজনচিস্ত! ॥। লগ্নপোভোজ্যদাতা বন্ধুনাথে। ভোজ্যং 

ঘামিত্রাধিনাথো বুভুক্ষা । ব্যোমাবীশঃ সংপ্রদৃষ্টোইত্র ভোক্ত। 

তেষাং বাধা বীর্যযবুক্তানামেব ॥ উচ্চে লগ্নে ভাঙ্করাদৌ নৃপাদদে- 
গেহে পুংসাং ভোজনং হুটয়ন্তি॥ ন্বীয়গেহে মৃলত্রিকোণে 

নিত্রাদীনাং ধায় মিত্রাদিধাম্ি ॥ লগ্নে সব্বগুণান্থিতে নিজগুৃহে 

বিশ্রেহনুরক্তে গৃহে । ধন্ধৌ ধায্ি পিতঃ স্থতে স্থৃতগৃহে শত্রো 

তু শখ্জোগৃহে ॥ স্ত্রিয়াং ছ্যনে প্রিষগুহে মৃতৌ ন চ স্ুখং ধন্মে চ 

ধশ্মোত্তরমূ। থে রাজান্যুতঃ শিবে সথিগৃহে শুন্ভং ব্যয়ে 
ভোজনম্॥ সদ্যোইত্র সাত্মকোযোগোগ্রহৈস্তদৃষ্টিসংযুতে । 

লগ্নেশংঃ সরসে। বাচ্যঃ প্রায়ো ভোজনকম্মণি ॥ স্থিরোদয়ে 

ত্বেকবারং দ্বিবারং দ্বিতনূদয়ে । পৃচ্ছতে ভোজনং বাচাং বহু- 

বারং চরোদয়ে ॥ লাভে লগ্নে শুভথুতেক্ষিতে ধাট্যঃ প্রটুর্ভোজ্যং 

বনুবিধমিতি প্রারঃ। ইথংভূতে গুরুভ্ গুপপ্রে প্রারঃ কুস্থানে- 
ইপি প্রভবস্তি ভব্যং ভোজ্াং ॥ মন্দে লগ্ে তমসি চ যু্তেক্ষিতে 

সতি কষ্টভোজনং স্তাৎ দুব্বচনান্থিতঞ্চ । পাপেনৈবমিতি 

ভোজ্যং, প্রায়শোদৃষ্টে যোগে হি স্বসদনমেব ্র্ুঃ ॥ ক্ষেত্রা- 

ধিপেনাইমুতভাসি যুতে চ দৃষ্টে প্রায়েণ পুংসোহমৃ5ভোজনং 

স্তাৎ। তন্ি্ন দৃষ্টে দতি তেন কষ্টং স্তাপ্তোজনং তুর্ব্বচনাদ্বিতপ্চণ ॥ 

অথ বুষ্টিচিন্তা । শুভগ্রহৌ কন্শগতৌ যদি দ্বৌ তদা ভবে- 

৪৪ 

ছুষ্টিরকালেংপি। শুভগ্রচোলগ্রগতো যদা তু 

ন্মহৃতী তদানীম্॥ কেন্দ্রে জলরাশৌ বুষ্টিশন্ত্ে সিতে পক্ষে । 

লগ্নে জলরাশৌ চন্দ্রে বহুতবুষ্টিঃ স্তাৎ ॥ মকরকর্কটমীনগুহং যদ 
ভবতি সচন্দ্রমাসৌমাবিবন্জিতঃ । সবপচন্দ্রবুধেজ্যগুসথতঃ 

্রচ্রবৃষ্টিশ,চোজলদাস্তথা ॥ হিমরুচিণপন্ডক্েজা। যদি পুন- 

রিহ পাতালে নিপতিত চ কিল বাপ্যপরিমিতজলাবুষ্টিঃ । হিম- 
করবুধশু ব্র'রহিভবুষহয়লগ্নে বহুজলকরকাত্তান্ বিরধাতি নিয়ত? 

ভূমৌ ॥ উদরে চরে গশুভযুতে দ্বিতলাবিহ মামতে। দদাতি বাপি 

খনাঃ। সচতুক্ষবিংশদ্দিনৈঃ স্থিরভে দ্বিতপৌ তু ষট্সহিতবিংশ- 
দিটৈঃ ॥ সব্ষে চরলগ্রে থেটা বিনিদ্িষ্টাশ্চ । সাদ্ধৈকদিবনে 2 

প্রায়োপুাদকদাঃ স্াঃ ॥ 

অথ বন্ধনমোক্ষণচিন্ত। | কদ] বন্ধঃ কদ। মোম্স ইতি যানাচ্- 

যোজ্যতে । শুভযোগে দ্ঢ়ে। বন্ধঃ পাপযোগেহত্র মোচনম ॥ 

কেন্দ্রে যদ কেন্দ্রপতিস্থিতিঃ স্তাৎ তদ। ভবেদ্বৎপরতো- 

বিমোক্ষঃ | ধনাধিপশ্চেদ্ধিবুকে তদানীং চিরায় বন্ধং হুদা, 

করোতি ॥ কেন্ত্রপ্থিতীয়াধিপতিশ্চ কেন্ত্রে সান্ত্রায় মোক্ষায় 
ভবত্যবশ্তরম্ | বিলগ্রপাপঃক্লীমপৌ বিলগ্নে বন্ধঞ্চ যোক্ষঞ্চ ন সংবি। 

দধাতু॥ ক্ররোবিলগ্লাধিপতিশ্তুর্থে তস্তাগ্রতোলপ্রপতিব্বণা- 

যান। উপাংগুমুহ্যং কুকতে নরস্থা বঙ্ধস্ত শীত্ং জগণ্তরেতদাধ্যাও | 

রাশিত্রিভাগন্থিতিখেটকাঞ্জে বলী বিলগ্লাধিপতিঃ শশা বা। তদ| 

নুখাদেব বিমোচনং স্যাৎ গ চে কেন্দ্রে খচরক্থিতিহ স্তাহ ও 

কেন্দ্রে তু ভাগ্যাত্ম্রয়োর্বাংশে বলী বিলগ্রাধিপতির্যপি স্তাং । 

যদ। নধাংশান্তরমেব যায়াৎ বন্ধাদ্বিমোকং নিয় তং তপা শ্যাহ। 

ভাগ্যাম্মজাদীশয়োধদৈকে। বিলগ্রনাথেন সমং বলীয়ান । একাঠ, 

শকে তিষ্ঠতি রিপ্কগেছে বন্ধাদ্ ভবত্যান্ত মৃতিস্তদানীন। নিগ 
বেশ্মনি শীত দীধিতিব্ধলবান্ ধদ্ধমোক্ষকোইচিরা্।। অচিতেশ 
তু মেষযূকয়োম্মকরে যোচয়তীতি বিলম্বকে॥ স্থিররাশিগ্ে 

মুধাকরে স্থিররাশাবপি লগ্পে স্থিতে । চিরকালং বসন্তি বন্ধনং 

'তপিহ ছিদ্রং কুণ্ভধরে বিশেষতঃ ॥ হিবুকেইস্তমিছে] বিলগ্লপো 

মরণং যচ্ছরভি পাপবীক্ষিতঃ। স তু জেমনিরীক্ষিতো বছি- 

নুতয়ে বন্ধমোচনমাদিতা$॥ হিবুকাষ্টঘগেহনাথয়োযদি কেন্ত্রী 
ম্দি পাপলগ্রপঃ। অচিরং কুক্ষতে সবন্ধনং ক্ষিতিপুত্রো দুঢ' 

তাড়নান্তপি ॥ লগ্নেশ্বরে! ছানপতিং শুভঞ্চেৎ পশ্ঠেশুদ। ন্যায় 

বখেন মোক্ষঃ1 ছ্যনাধিপে ভাগ্যগতঃ স্বমিত্রক্ষে্রেণ মোঙ্ষাঃ 

শুভেন দৃষ্ঃ। যদ্যৎ ফলঘুক্তং দীপ্থে পুনরেতদ[হুব্বিপরী ৩ 

ঢাস্তে গেচরে হু॥ ১ 

জারতে কৃষ্টি- 
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অথ নৌচিস্তা। প্রশ্নকালে যদ! মৃ্্যুষোগঃ কশ্চিন্ন দৃণ্ততে। 

সর্দলাভেন সংপূর্ণ স্তর ক্ষেমাছুপৈতি হি ॥ 

শান্তযাং লগ্রমৃত্ত্যোরবেক্গণে । নৌ মক্জতি পূর্ণাপি বিপধ্যাসে 
বিপশ্যয়ঃ ॥ মৃত্যুপগ্রপতি ধর্ত যামিত্রগৃহনংস্তিতঃ। অস্তজ্জলে 

শত্রনৌকা| বক্তব্য প্রশ্নপারগৈঃ ॥ নীচে রিপোর্ষেশ্মনি বা 

খরাশৌ ভাষাবিলুপ্ুছাতিরষ্টমেশং | লগ্রাধিপো বা যদি ভাগ্য 
গেছে লাভন্দা পোতপতভের্নিরক্তঃ । অস্ত! যদ লগ্মপতি- 

বিিলগ্লে বসস্তি তুর্ময।ই্ময়োশ্চ পাপাঃ। বাচান্তদা পোতপতে- 

রপশ্যৎ মুঠাবুরধে ভাববিচারপন্ছৈঃ ॥ বিলোকয়তি লগ্মপতি- 

বিপগ্নং ছিদে নিশানাগন্সরেজাশুক্রাঃ । স্বোচ্চস্থিতকণ্টক- 

গেওরন্চেরাভস্তদা পোহপ্তেম্মহান্ ম্তাৎ॥ নৌকাদ্বামুদরং 
ণএ্ু কোপঃ সপ্তমমুচ্তে । খ্যাতং নাবো ধিত্রিচতুঃপঞ্চ- 

গেহানি দক্ষিণঃ ॥ নবাম্পদায় পিপ্কানি বামভাগঃ প্রকীর্ভিতঃ। 

পশণ্চাদভাগেইইঈমং জ্েরং নিকটং যষ্টমন্দিরম ॥ এতেষু শুভদৈঃ 

(থটেঃ শুভং শংসত্তি স্থরয়;। অশুউৈরশুভং নিত্যমিদমন্রোৎ- 

কউং ফলং। যষ্টব্যরগতে ক্রুরেইন্তমিতে সঘুপৈতি নৌঃ। 
নিমক্জঙ্ুদকে নৌকা চগ্্রশ্েঞ্জঞরাশিগঃ ॥। দশমে ক্ষিতিজে 
হুতাখনদিশং বাতং বলিক্বিনগ্ততি । হিবুকে খিগদ ত্যধংস্থলে 

ধনভাবে দহনেন দহাতে ॥ ছিদ্রলগ্নেশ্বরৌ ক্রুরগ্রহেণ যদি 
বীক্ষিঠৌ । তদ। মহাম্ছুধৌ বাত্যাহতত্ত তরণেঃ শুভম্ ॥ লগ্রাধি- 

এ[থোহিমরশ্মিবেশনি সুধাকরো বা যদি মৃত্যুনাথঃ। ক্ররৈ 

[দিলোকিতজ্জদা। সহৈব পোঙেন পোতাধিপতির্ধিনস্তাতৎ ॥ 

শসেখব্বচন্দ্মাশ্ড স্থিরস্থোবহিত্রমায়াতি গৃহং বিলম্বাৎ ॥ চরস্থিতঃ 

শাঘ্র তরং দ্বির্দেহে মিশ্েণ কালেন ন সংশয়োহত্র ॥ লগ্রেশচন্দ্রা- 

খিশরাশিনাথে। বিপোর্গেহেইগ্ঠোশ্ঠমবেক্ষম।ণৌ। যদা তদা 

শ্বারমিথোবিরোধাদ্বাচ্যো বহিত্রস্ত ব্াযবহারনাশঃ॥ অস্তে 

বিজিতে বা লগ্রেশ্বরমিত্রং অস্তং বিজিতে বা পোতেশ্বরমিএং | 
ণগ্রেশ্বরমিত্রং শত্রোগু হগতঞ্চেহ পোভেশ্বরমিঞ্ং শত্রস্থিতমাহ | 

এমনাগমনৌ স্বধায়ি যঃ খলু যোগস্তমিহাপি ভাখয়েখ। উদ্দি- 
তাশ্” পুরা বৃষ্টিদাঃ শুভযোগান্ত-ইহাভিভূতয়ে ॥ 

অথ রোগাদিচিস্তা। উল্লাঘে। ৬বিতা কদ] পুনরিতি প্রশ্রে 

বিলগ্পং ভিষক্ নিপিষ্টং সুখমোষধং স্মরগৃহং রোগঃ সরোগো- 
নভঃ। লগ্নে ক্রুরখুতে ভিষগ্সিরচিতৈরগ্ দ্ধিরেবোষধৈ স্তশ্মিন্ 

সৌমাধুতে তু তদ্বিরচিতৈস্তৈরেব রোগন্ঘয়ঃ ॥ নৈরুজ্যং 

দমে শুভে নিজধিরা পাপে তু রুক্বদ্ধতে ছ্যনে পাপযুতে চিরং 

ভখতি রূকু নৌখ্যাথিবে ক্ষীমতে | ক্রুরে তূর্যগতেন শাম্যতি 

৬ 

রুজাঃ সিদ্ধৌবধৈরপ্যহো! সৌষ্য তু প্রবলীয়তে প্রতিধিনং তং 
লগ্রমৃত্যোরধী- | সংখ্যকৈরৌষনৈঃ ॥ শশী বিলগ্াই্ময়োদ্ধিতীয়ো। ছ্যনবায়ঙ্ো, 

যদ্দি পাপখেটঃ। তৎ্কালযৃত্যুপ্রদ এষ রোগশ্চশ্রোইথবা ক্র, 

ধুগাস্তরস্থঃ ॥ ছুনে শশী লগ্নগতো পতঙ্গে স্থস্থোইপি রোগাত্তি 

ঘুপৈতি জন্তঃ। রোগে তু তন্মিন্ রুজয়াতিভূতঃ সদ্যোব্রজ- 

হ্স্তকরাজধানীং ॥ চরেইইঈটমে পাপথগাছ্বাপেতে রোগস্ত 

শান্তি ন চিরেণ কাডাঃ। স্থিরে চিরেণ দ্বিশরীররাশৌ রোগো- 

ইপি রোগান্তরমারভেত ॥ তুর্য্যে রবীন্দ, দি পোন্দষ্টাবুদ্গাঘ 

দেহোহহনি সপ্তমে স্তাৎ্। বুগ্মেইপি চাপেইপ্যশুভাবসন্তে 

রোগাঠরাণাং বহরোগদা। স্থাঃ ॥ লপ্সেশলপ্রয়োঃ পাশ্বে যাবত: 

সপ্তি দেচরাঃ। পারশ্বেঘপি রোগিণে। আয়ানধানারী তু তাবঠা। 

বিনষ্টে বিলগ্লাধিপে ন্ষদ্বনাশঃ কুঙেহহ্থপ্থিনাশো। ভবেদ্বযাধি- 

তন্ত। অভিসাররোগপ্রদৌ চন্ত্রশুক্রো ঘদা ছিদ্রগ্রহে ভবেহাং 

নিন্দিষ্টো ॥ অষ্টমস্থ্বো পতঙ্গেণ রক্তপি ওপ্রদায়কো । তথাবিধো 

কুজরবী কুরুতোবর্ণনংক্ষয়ম্ ॥ বিবিধামরহ্ৃদ্রবেঃ সুতঃ মক 

কাত জীর্ণকরে। বিধোঃ সৃতঃ। ধিৰণঃ থলু সান্নপাতৎ সধিধুঃ 

পাপধুগাস্তরস্থিতঃ ॥ অগুংগতে ভূমিপুভ্রেইইমস্্ে স্ত্রীপুংসয়ো- 
িঙ্গভবা পভ] স্তাৎ। দিনেশভুমিওনগোৌ ছ্যনস্থৌ সপ্তাপণুগ্রং 

বদতোরুজার্তৈঃ ॥ হিদ্রষ্থিতোরাহুযুত£ পঙঙগঃ কুষ্ঠামযং শংসতি 

রোগঙাজঃ। ঞুগাথতে। বা শিখিনাথিতে। বা ঞ্রবং মহাকুদ্ত 

মসৌ ব্রবীতি ॥ বষ্ঠে চে সং১রণক্ষমোহ্যং গৃহান্তপ।লে সরুজো.. 

ইভিদের$। স্থিরে তু তন্মিন য৩তোনিবিষ্টো দ্বিদেহকে সন্ত 

স্থপ্তু এব ॥ বিদেশগন্ডরেহছুমে হে পুনঃ স্বদেশগঃ। দ্বিদে হগো- 

দ্বিরুচ্যতে প্রষস্থতে কুগাকরঃ ॥ 

০চওবা গুখং রোগবুতন্ত বা০)ম্। 
ভিষড়দ্রশামেযু নিশাকর- 

এথেব পাপা নিধনেঃ 

সমেতাঃ কণত্রগ। বা মন্পথায় বাঢাঃ ॥ শব্ে আররগ্রহালপ, 

বামিএছিবুকাস্পধে । গাঙামুতনরন্তাপি রোগিণো। মরণপ্রদাঃ ॥ 

উদয়ে খিধুঃ শনিঝুজৌ ব্যয়গৌ হিমগ্যতিভবতি বন্ধুগতঃ 

নিয়ত ভবেনসরণমত্র নচেদ্বলদংবুতস্ত্রিদশরা্রগুরুঃ ॥ রিপুং 
মন্দিরে নিজগৃহে রবিপদশমে তুষারকিরণে। যদ1। উপজাম্মতে 

বিষনরোগবশো! .নিয়তং তৃতীয়াদদবসে ভবেন্মরণং ॥ ব্যরহুর্ধ্য- 

বিপগ্ননংস্থিতাঃ সকলঞ্.রন৩"্১পা যদ । দিবসত্রয়েণ রোগিণো, 

মরণং বাষ্টনমসংশয়ং তদা। উদয়পঞ্চময়োর্মিবসস্তি. চে 

ত্রিচহুর্থে পাপথেচরাঃ। মরণমত্র দিনৈ করধিমই্ইভিঃ সমুপাবচ্ছতি 
রোগন্ন পীড়িতঃ। যামিএসংস্থিতাঃ পাপা ধঙ্ুশ্মিুনগ[*চ 

ব1। সুস্থন্ত ব্যাধিদা, রোগযুতস্ত মরণপ্রদাঃ ॥ 



লাগ্িক প্রশ্মগণনা | 

অথ কিন্সান্তীচিত্ত।। লগ্রান্বা বলসংযুক্তাচ্চস্্রান্া্ বল- 
শালিনঃ। লোকবাদন্ত সত্যত্বং মিথ্যাত্বং বা বিচার্ধ্যতে ॥ 

কেন্ত্রস্থিতোযন্ত বিলযনাথস্বযারতান্শ্চ শুভেন যুক্তঃ। বাস্তি 
সত্যামিহ কিংবদস্তিং বিপধ্যয়ে তত্র বিপর্যারঞ্চ ॥ পাপেন 

ঘুক্ে সতি শীতভানো বার্তান্থখং চেতসি তাং তনোতি । শুতেন 
ৃষ্টে পুনরত্র সৈব॥নবং নবং কৌতুকমাদদাতি। পাপেন যুক্ত 
হিমভাসি হার্ড নিবেদনীয়াশৃতবাদিনী চ। পাপদ্থয়হ্যাত্তর- 

মংস্থিতেশ্মিন্ ম সংশয়ং বন্ধনমাহ সৈব ॥ 

অথ নিনফলচিস্ত। । দ্িনং মে কীদরগিত্যাদি প্রশ্নে কিঞ্ি- 
দ্বিচার্ধ্যতে । শশাঙ্কঃ গুভদে! যকতর তদ্দিনং গুভমাদিশেৎ ॥ 

দিবাকরাপোর্লিমগে শশাঙ্কে পাপেন হীনেহ্ম্য ন বীক্ষিতে- 

ইপি। লগ্নাচ্চ সপ্টোপচয়স্থলস্টে শুভেক্ষিতে স্যাঙ্গিবসং শুভায় ॥। 

শুতেন দৃষ্টে গুভদে হিমাংশৌ। পুষ্টহ্ত লগ্রন্ত নবাংশকে চ। 
তথা বিলগ্নে শুভসংযুতে চ দেহস্ত পুষ্টিং কথয়েদ্বিশিষ্টাম। এবং 

ধনাংশে ধনধান্তপুষ্টিং শ্রিয়াণি বস্ত,নি সহোদরাংশে । তূর্ধ্যাং- 
শকে ভাজনমভ্যদারং গুজাংশকে পুত্রকৃতং সুখস্ত ॥ যষ্ঠাংশকে 
ছঃংখবিরোধরোগান্ নারীন্থখং ছ্যননবাংশকে তু । ছ্ানেস্থিতঃ 
গুক্রগুরুজ্যুক্তঃ মৌম্যেন দৃষ্টোবিদধাতি চন্দ্রঃ॥ ছিদ্রাংশকে 
মৃত্যুমিপ্রয়োগং ছিদ্রং ত্বকন্মান্মরণং রুজ। বা। পাপদ্থয়াভা- 
স্তরগন্ত রন্ধং গুভদ্বয়াভ্যস্তরগোহল্লদোযম্।। তীর্ঘপ্রয়োগং 
কুকুতে তপোইংশে কর্মাংশকে কর্মকলাপসিদ্ধিম। তত্রৈব 
"গক্রেজযদিনেশযুক্তঃ পদাপ্তয়ে ভূমিপতের্গাঙ্কঃ।। লাভং 
ত্বকল্মাদ্ বিদধাতি লাতে দৌম্যেন দৃষ্টঃ সহিতোহ্থবেন্দুঃ। 
গুভাইগুতাভ্যাং যুতবাক্ষিতচ্চেং বায়ং ব্য়াংশে চ গ্ভাগুভং 
স্তাৎ॥ ব্যয়ধনতবনে ক্র,রো। বসতি চ হিমগুর্পগ্নে বলযুত, 
রিপুতোহানির্ভবতি নিগড়তোবন্ধঃ ॥ ক্ররান্বিতে লগ্নগতে 

শশান্কে লাভস্থিতে ক্রুরযুতেক্ষিতে চ। শঙ্্প্রয়োগেণ পুমান- 

কন্মান্সিয়েদবশ্তং ন চ বাধকং স্তাৎ ॥ 
অথ ফলপাকচিস্তা । উদ্দিহ্ঠ গৌরং যদি নামপৃচ্ছা! গুরূদয়ে 

মানি তদোদয়ে স্তাৎ। প্রশ্নে তথা খ্ামকলেবরাদেঃ শুক্রাদ্দিকা- 

নামুদয়েন বাচযঃ ॥ কপিপব্রণতত্বযোগতঃ ক্ষিতিহনোরুদয়েন 

জায়তে। দ্িননাথবুতোদয়াদভবতোদয়োভলগ্নকলেবরঃ স্ত।ৎ ॥ 
যত্র মাসে লগ্মরাশিকেন্ত্রভাবপতিগ্রহাঃ | উদয়ং যাস্তি বক্তব্য- 
তত্র প্রষ্ূর্মহোদয়ঃ | 

অপরমতম্। হৃর্যোহয়নং ক্ষণানীন্দৌ দিনান্তারে তথা 

বুধে। খতবশ্চ গুরৌ মাসাঃ গুক্রে পক্ষাঃ প্রবীর্তিতাঃ। সু্ধ্য 

ণষ্ 

৪৫ 

পুজে সমাদেবি সর্বত্ৈব বিধিঃ স্বতঃ। গ্রস্ত যোঙংশকৌ- 
দেবি তণ্ঠ স্বামী তু যো গ্রহঃ। তন্বশাৎ কালবিজ্ঞানমুদিতাংশক" 
সংখায়! ॥ 

অথ কুম্থমশকটিকা। কুম্থমশকটিকাত্র কথাতে জগদপি 

পাতালং সমীক্ষতে ময়! । প্রথমচরময়োর্দিনার্দধয়োঃ কুম্থমফ লাভি- 

ধেয়েইতিনির্ণয়ঃ ॥ তত্র পুচ্ছফলসমগ্রেঃ শ্বরব্যঞ্জনৈঃ প্রমিভি- 

বিশ্বমুচ্যতে । ব্লীববর্হরিতাঃ স্বরাঃ পুনগ্বীদশৈব কথিতা বিচ 
ক্ষণৈঃ॥ ক চট ত পষ শান্ত সপ্রবর্ণ দৃগনলবেদশর, 

সপ্তমাগান। ক্রমত ইহ বিভাবরস্তি সপ্তসংখ্যা গণিতবিদ: 

সু্ধদঃ পরে তু ॥ সংখ্যা শ্বরব্যঞ্জনয়োর্ডাবে ছ্যাপিণ্ীকতা । 

অক্ষেন শেষেণ তু জীবধাতুমুলানি সংসুচয়স্তি ক্রমেণ । টব 

দ্বিভক্তা শশিশৃন্যশেষে সজীবনিলীবনিবেদকো মতা ॥ সমুদ্র- 

ভক্ত দ্বিপদং চতুস্দং তথাপদং তৃরিপদং ক্রমান্ধদেৎ।। তে 

ইষ্টডক্তা তপনীয়রূপ্যারকূট লৌহত্রপুসীঘকতাত্রং। কাহংশ্রঞ্ 
তান্তেব তুজেন ভক্ত1 সা সজ্জিতাসজ্জিতয়োদ্বিভেদাৎ ॥ পঞ্চাব- 

শিষ্টা চ মৃদঞ্জনাশ্বমনঃশিলাতালকসর্জিক। স্তাৎ। বেদেন ভক্ত! 
তক্ুগুল্বন্পী বৃস্তান্ বদস্ত্যন্তাদ বেক্ষমেবম্ ॥ 

অথ নামনিবন্ধঃ। জগ্রাদিটনবাধিগতস্ত বর্ণাইকারাদিকং 

প্রাক নিবলায় সম্যকৃ। মতং গুরণামধিগম্য যত্রাদথোচ্যতে 

সংগ্রতি নামবন্ধঃ ॥ দ্রেকাটৈরুপদিষ্টা নাম দ্বিচতুঃষড়ক্ষরং 

যুগে বিষমে ত্রিপঞ্চসপ্তমাক্ষরং আমাদাদিমধ্যান্তে। অপরে চ 

গৃহাংশকোদয়ে বশেন তশ্যাক্ষরং বদস্তি চতুরক্ষরং স্থিরগৃহাং- 

শকোন্সোদয়ে ॥ ছিদেহভবনাংশকোদয়ে বিভাগতোহনুক্রমাৎ 

ত্রিপঞ্চতিরিহাক্গরৈর্বিরচিতং তু নামদ্বয়ম। অকচট তপ্ 
শ ক্রমেণ বর্ণা রবিকুজপুক্রবুধেজ্যমনাচন্রৈঃ। স্কুটমুদয়নবাং- 
শকৈর্িযুক্তাঃ শিরসি পতস্তি ড্রেকাণলন্ধনায়ঃ ॥ ভানোরযাবত 

সংখ্যা গেছে নবাংশস্তাবৎসংখ্যাদক্ষরঃ স্তাদ্বর্গে । নির্ণীতবাঃ 

কিঞ্চ বর্ণ! যবর্গে ধাঁরৈর্নামার্দ্টোনবাংশকান্থসেবাৎ ॥ মাহেয়- 
ভাস্করিস্রেজ্যবুধান্ফুজিৎন্ ত্রিংশাংশকেষু বিষমেষু ভবনক্রমেণ 

বর্গেধু পঞ্চম্থ মতাঃ খলু পঞ্চবর্ণাস্তানুৎক্রমেণ কথয়স্তি সমেতৃ 

সম্তঃ। অর্কাদিক্রমতঃ কশান্থমলিলঃ স্বন্াচ্যুতাখগনেন্দ্রা ণীপন্প: 

ভুবাং বিচার্ধ্য নিপুণম্ পর্যযায়শবা। মুহুঃ ॥ স্বপ্রেন্কাণাদিবিচা 

রণেন ষদপ্রাপ্তং ভবেরামতোবরয়াৎ সম্যগন্গস্মরণং খলু তদ। 

বাশ মূর্তি সুধীঃ ॥ 

ইতি ভ্্রীরসিকমোছন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিতে প্রকাশিতে চ 
ফলিতজ্যোতিষে চণ্ডেশ্বরো নাম প্রশ্নগ্রন্থৎ সমাণ্ডমূ। 
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ভাস্বন্তং জগদাধারং প্রথমা বিছ্ধাং গুরুম | 

কুরুতে তাঞ্জকাচার্ম্যঃ প্রশ্নানাং মারসংগ্রহম্ ॥ 

অগ মু্গপৃচ্ছা । পরাগমনপূচ্ছায়াং লগ্নে ক্ররগ্রহোষদি। 

মার্সেইথাগচ্ছতঃ শত্রোমৃ়্ীরেব ন সংশয়ঃ || লগ্নগতে! যদি 

পাপঃ পাপেন দুশ্ততে যদ্দি বা। লগ্নাৎ পূর্বে পাপো যদি ব! 

মদ্ধং তদাদেতণ্ ॥ লগ্রাদেকাদশগে গুরো বুধে ভার্গবেইপা্ বা 
চক্রে । স্থানাধিপমা বিজয়োলগ্নে নরমেহথরা৷ ভৰতি ॥॥ লগ্নেহথ 

সপ্তমে বা দশমন্থানে স্থিতাঃ দৌমাঃ। নগরাধিপঙ্য বিজয়ং 
কথয়স্তি পরাজয়ং যাতুঃ | পাপান্ত-্ীয়নবমপঞ্চমব্ঠস্থা। যদি 
ভবন্ধি লগ্লাৎ। নগরাধিপল্ত নগরং রিপুনৃপহস্যং তদ! যাতি ॥ 

বগ্ারিগতে গাপে বুধে তৃতীয়ে চতুর্থ€গ সুর্যো। ঘোরং রণমা 

সাদা মরণং নগরাধিনাথস্য ॥ চরলতেৰ তঙ্গশমে যদি পাপে! 
যুধামানয়োনৃপিয়োঃ | যায়ী পরণুরনাণস্তরদা ভতবস্নান্ত্র সন্দেছঃ ॥ 

জ্যাদ্ে চক্রদলে পৌরোযামী চ নবমাদিকে। জয়তাগী যুতে 

সৌমাঃ পাদৈ্ভবতি ভঙ্গভাক্ ॥ ক্রুরবর্গান্থিতে লগ্নে ক্রুরযুক্ক- 

বিলোকিতে । আদিশেৎ ক্ষিতিপালানাং যুদ্ধং শূরভয়াবহৃম ॥ 
অথ সন্ধিপৃচ্ছা । দ্থিপদোদয়ে বিলগ্নে কেন্দ্রে সৌমা- 

এাঠে যদ ভবতি। তদ] সঙ্গিরিতি ত্বাদেষ্টব্যং হি দৈবজ্ৈঃ ॥ 

মদি সপ্তমগঃ পাপো রিষয়ী চ ভদ। দদ্দাতি দণ্ডং বা। পাপা- 
খিঠিতে লগ্নে সংজাতে বিঘতে সিদ্ধিঃ ॥ যট্ত্রিনবাস্তাগসৌমা- 
গু রুযুন্তলগ্নে শুভগ্রহৈদৃষ্টে । সন্ধানয়াদাযোগে নির্দেষ্টব্যং নিশ্চ- 
য়েনৈব ॥ ন্ৃরাশিশ্থাঃ গুভালগ্নে লাভবায়গতান্তথা। সন্ধিং 

কুর্ধান্তি পাপাশ্চ বিরোধং স্বিস্বভাবগাঃ ॥। সন্ধিরাপোক্রিমে 
সোমো সলগ্নে বা শুভেক্ষিতে ৷ ক্রুরে লগ্নাধিপে সন্ধিঃ সং 

কতোইপি রিভজাতে ॥ গুভদৃষ্ঠাঃ গুভাঃ কেন্দ্রে নূরাশিস্থাঃ 

প্রকুর্বতে ॥ গ্রীতিং পাপেক্ষিতাঃ পাপান্তব্ৈবাপ্রীতি্বায়কাঃ ॥ 

কেছ্রে লগ্নেশমিত্রাণি সন্ধিং কুর্বস্তি সদ্গ্রহাঃ। জর.রাশ্চারিগৃহে 

তদ্বৎ ছানেশাঃ খর্গদাগ্রহাঃ ॥ গুরুবর্যুতাঃ প্রীত সৌম্য- 
যোগেক্ষিতাংপি চ। লগ্নদ্বানাধিপৌ বিক্ধৌ যষ্ঠবিদ্ধোইপি বিগ্রহ? 
ইতি তাঙ্কে পরাস্থগমনযুদ্ধজয়পরাজয়সন্ধিবিগ্রহ গ্রকরণম্। 

সথ হর্গভঙ্বপৃচ্ছা। ক্ষেমলাভজয়প্রোক্তৈ যোটগর্যায়ি- 

লাগ্রিক প্রশ্নগণনা । 

ক্য়াবহৈঃ। ছ্র্গভক্গঃ পরিজেয়োছ্র্বালে ছানপে নিতপী ॥ রিগুং 
লগ্লাধিপৌ ক্রুরৌ ক্রুরৌ বা ছানলগ্রপৌ । অন্যোন্যেক্ষিত- 
যুক্তৌ ব। যুদ্ধায় ক্রুরবর্গগঃ ॥ লগ্নে ক্রুরে বুধে ত্রিস্থে বন্ধাবর্কে" 
রখোদয়ঃ | এতেষু বা চিরাদেব মীমাংসাং বা নবাংখকে ॥ স- 

ক্ররে! বক্রিধুতে। বা কেন্ত্রে যুদ্ধায় লগ্দপঃ। অন্তপোষপি তথা] 

চিনতাসিষ্টভাবাবিপস্তথা ॥ পৃচ্চায়াং মূর্তিগে :রুরে ছ্র্গভঙ্গোন 
জায়নচে। বলহ্ীনেৎপি বক্তব্যং কিং খুনর্ধলশালিনি ॥ 

ক্ষিতিপুল্রোবিশেষেণ র্লাহুধদি বিলগ্পগঃ | শক্রেথাপি তদ। ছর্ 
ভক্ং কর্ত,ং ন শক্যতে ॥ সপ্তমে মদ্ধি রাহুঃ স্তাদ্চুর্গোঝটিতি 

ভিদ্যতে। মৃর্তো ক্র,রঃ গুভোহমুন্মিন্ ক্র,রদৃষ্টিরশোভন! ॥ মূর্তি" 
সপ্তময়োঃ ক্রু€রী ভবেল্লগ্পতির্বায়ে। যষ্টেইষ্টমে দ্বিতীয়ে বা 
তদ| হর্গো ন ভজ্যতে ॥ ন হূর্গং বেষ্িতং বেতি পুচ্ছায়াং লগ্ন- 

পোব্যয়ে | ধনে ত্ুরস্তদ! হূর্গং বেষ্টিতং ন তু গৃহাতে ॥ দ্বিতীয়ৈ- 
কাদশে ক্রুর! বেষিতং ষভয়ং পুরং। তুর্ষেয ব্যোস্কি যদ ক্র,র1- 
বেষিতং চেষ্টতে স্বয়ং ॥ হুর্গগ্রহে ঘরিয়স্তেতত্র কিয়স্ত ইতি পৃচ্ছকে। 

লগ্নে কেন্রেধু চেৎ কর! তরিয়ন্তে বহ্তদা!॥ ছিদ্রেশভৌমা- 
বেকত্র তদাতিবহবোমৃতাঃ। স্তাতাং কেন্ত্রে যা তত্র বহ্নাং 

বন্ধনং তদা ॥ দশৈকাদশপুতরস্থোগুরঃ সৈনাং তদা। বহু। প্রাপ্তং 

পরান্মুখং তন্মা্দ,গ্থানং মহ্খং॥ সিংহ্বৃশ্চিকরাশী চেৎ কে 

সৌমাগ্রহেক্ষিতৌ ৷ তথৈব প্রশ্নলগ্নে বা তদ! ছুর্গস্থসৌম্যদৌ॥ 
কীদৃগহর্গন্ত চিন্তা স্যাৎ প্রশ্নেংভ্যুদিতলগ্রণঃ। সমমার্গ্তদা হুগো- 

যাতোযুদ্ধোদ্যতঃ পরঃ ॥ বক্রী চেন্নগ্নপোহন্তোন্তভয়বিৎ কথিতো-' 

জনঃ। স যদ্যন্তং গতোবুদ্ধে ভীরুছুর্গজনস্তদ! । লগ্রপোলগ্র- 

তুধ্যেশং পণ্ঠেচ্ছেচ্ছুতদৃষ্টিভঃ | তুখ্যেশলগ্নপৌ মোটম্যছূ্িস্াত্তে 
তদা স্থখং ॥ বনৃগ্রহা! ধনে লগ্নাৎ সহায় বহধোনরাঃ। ধন- 

স্বানে গ্রহে! ঘঃ স দুর্গমধ্যে রিকারধান্ ॥ ততঞ্চ পশ্ততি লগ্নেশঃ 
গুতদৃষ্টন্তদারিভি2। সমং যুধ্যতি সস্তাবাজ্জনঃ স্বল্লোহপি হূর্গজঃ। 

ইতি হুর্গভঙ্গ পৃচ্ছা। 
অথ বিবাদপৃচ্ছ।। ক্র,রঃ খচরোলগ্নে রায়গ: কলছে বিবা- 

দিনং জয়তি । সর্বাবস্থাস্ত পরং নীচচ্ছো। জয়তি নাত রিপুষ্ ॥ 

লগ্নে দৃনে যদি ব| খচরোবিবাদিনোন তদ।। কলহনিবৃত্তিঃ 
কালেন জয়তি বলবান্ গতবলস্ত ॥ লগ্নে দানে চযদ্বা পরম্পরং 
ক্রুরয়োঃ সরুলদৃষ্টী। বিবাদমানং রাদিযুগং ছুরিকাভ্যাং প্রহ' 

রতি তদৈব॥ লগ্গেশস্ৃহৃদঃ সৌম্যাঃ কেন্ত্রে সন্ধিরথ।গুভাঃ | 
লগ্নেশবৈরিণোজায়াপতেশ্টান্হাদোরণঃ ॥  লগ্রছ্যানেশবষ্ঠেশা- 

বিদ্বেঘন্তোন্তস্ত বিগ্রহঃ। বগ্নে বলাধিকে সন্ধাবর্থী ভবতি 
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লগ্মপঃ | *এমবলে সপ্ডমে সন্ধিদাতা ভবতি সধমঃ ॥ ইতি! শুক্রাভ্যাং | লগ্মাঃ প্রচলিতাঃ পশ্যন্তোদশমং শনিঃ খেটাঃ। 

কলহুপুচ্ছ। বাগীশ্বরোভাগযুতঃ প্রোধিভমন্যত্র গময়তি ॥ যষ্টত্রিকোণসপ্রম- 
অথ স্থখগমনপৃচ্ছা । যদি পৃচ্ছতি বিদিশি গমনং প্রষ্ঠ | সংস্থৈঃ পাপৈশ্চ পাপসংদৃষ্টেঃ । পৃষ্টোদয়ে চ মরণং প্রোধি ত- 

চরোদয়ে মুদ্ধে। যাত্র। কল্যাণবন্তী বাচ্যা ধনলাভ সংযুক্কঃ॥ | পুংসাং শুভাদৃষ্টে ॥ ন গমাগমাদি বাচ্যং স্থিরলগ্নেইপাথ চরে চ 
নিরুপদ্রধা হিযাত্র! বাঞ্ছিতদিদ্ধিপ্রদ। গ্র্টহঃ দৌমোঃ। পাপে । বিপরীতম্॥ দ্বিশরীরে মিশ্রফলং শুভমণ্ডভং সৌম্যপাপদগ- 

লগ্নাধিগতে ভঙ্গোপদ্রবগদক্লেণাঃ ॥ চররাশিস্থিতে লগ্নে গুরু- ! যোগাৎ্ ॥ স্বিতীয়ে বা ভৃতীয়ে ব। বিলগ্াদথব। শ্থখাৎ। সৌম্যাঃ 

বুধহৃগুভাষ্করেষু যদ্যেকঃ। যাত্রাং কথয্পতি হি তদ1! বক্রগতে- ৷ কুর্ববস্তি নষ্টাপ্তিমাগমঞ্চ প্রবাসিনাং ॥ সপ্তমে বদি ঝা ষষ্টে খেচরঃ 

হস্তে নিবৃত্তিং ব! ।। স্থিরলগ্নাৎ পঞ্চমন্থং জীবং পশ্ঠতি শনৈশ্চরো- : কণ্টকে'গুরৌ ) প্রবাসী শীস্রমায়াতি জ্ডে শুক্রে বা ত্রিকোণগে ॥ 

যদ্ধি বা। প্রষ্ুর্ন ভবতি গমনং তদ| বদেদেবমেবেতি ॥ চতুর্থে | দ্বিভীয়ং কেন্ত্রতোখভ্যেতি যদা খেটন্তদাগমঃ । আধিয়ান্ং 
দপুমে বাপি যদি সৌমাগ্রহোভবেৎ। তদ| নাগমনং ক্র,রা- | গৃহং দৃষ্! আয়াদিদমশঙ্কিতঃ॥ দ্বিতীয়মভিঘাতশ্চ চন্ত্রঃ কেন্দ্র 
স্তত্রিব গমনং বদেং॥। উদরগতে চররাশো ভৃগু গুরুবুধভাস্বরেধু দ্বিশেষতঃ | পথিক্কাগমনং ব্রতে ত্যক্ত1 সপ্তমকণ্টকম্ ॥ যদীন্দুঃ 

চৈকতমঃ । গমনমুপদিশতি পুংলাং নিবর্তনং বক্রসংস্থো! বা॥ সণ্তমোলগ্নাৎ পথিকং বক্তি মার্গগম্ । মার্গাধিপণ্চ রাশ্তদ্ধ।ৎ পর- 
ইতি গমনপৃচ্ছা । ভাগে ব্যধস্থিতঃ।। চরে উরাংখকে টচৰ চতুর্থেচন্ত্রমা স্থিতঃ। বে 

অথ দুরগতস্তাগমনম্। দুরগতন্তাগমনং ন্ুতধনসহজস্থিটত- | প্রবাসিনঞ্চাথ সমায়াতং স্ববেশ্মনি ॥ গমাগমৌ, চ ন ভ্তাতাং 
ব্বিলগ্লাৎ। সৌম্যে্ইপ্রাপ্তিং লঘাগমনং গুরুসিতাভ্যাম্ ॥ | যোগে দূরধুরাং গতে। গুভৈঃ শুভধুতোরোধহ পাপৈঃ পাপক্কতো- 

যামিত্রেইপ্যথব! ঘষ্ঠে গ্রহঃ কেন্ত্রে বৃহস্পতিঃ । প্রোধিতাগমনং | ভবেৎ॥ প্রপ্াতি সহজস্থানমসৌ যস্তাং গুভগ্রহঃ। আয়াতি 

বিদ্যাৎ ভ্রিকোণে জ্যে সিতেইপি বা॥ অষ্টমস্থ্বে নিশানাথে | পণিকন্তন্তাম্েৰ নাড্যাং গৃহং প্রতি ॥ মার্গে মার্গপতির্ব(পি 

কণ্টকৈঃ পাপৰন্ষিতৈ:। প্রবাসী হুখমায়াতি সৌটমযেধনিসম- | কুরয়োরপি খেটকোঃ॥ মধ্যেগতত্তদ] বাচ্ো মার্গরোধপ্ত 
ন্বিতঃ ॥ অগুভণ্ততৈর্দ,রধূরয়োরদ্পথাগমনচৌরবিত্রামাঃ। স্থির- | ধীমতা॥ চরলগ্নে চরাংশে বা স্থিতে চনে তদেব হি। পরদেশাৎ 
রাশৌ স্থিরলঙ্জে শশিনি ন গমনং স্থিতিনচিরে ॥ নিরুপদ্রবঃ | সমভ্যেতি গৃহাগত ইব গ্রবম্॥ চরোদয়ে চরাংশে বা! সৌম্যাধাস্তি 

প্রবাসঃ গুভগ্রহৈর্বাঙ্িতার্থসিদ্ধিকরঃ ৷ হানিভয়ে পরিক্লেশাঃ ! বলারধিকাঃ। তঁদৈব বাসমভ্যেতি দুরাদপ্যচিরাদপি ॥ মার্গে 

পাপৈরুদয়স্থিতর্ববাচ্যাঃ ॥ সৌরাদ্দিবসঃ পচ্তেদেকে। লগ্রস্থিরং : চাপ্যাগতঃ পুংসোবিশ্রামোগ্রহসংখ্যয়। । সবলোনির্বলো হানি 

সহজম্। প্রষ্টা! গমনং পৃচ্ছেৎ তন্ত গমনং ন রক্তব্যম্ ॥ পৃঠোদয়ে | ব্বাচ্যং সকলকারণম্ ॥ বলগ্থানবলাধিক্যে ধনম্ত চ তটখব চ। 

পাপনিরীক্ষিতে ব৷ পাপান্ত তীয়ে রিপুকেন্ত্রগে বা । সোম্যৈর তম্করোপদ্রবোনৈব বকব্যোমার্চারিণাং ॥ গুরুর্ণত্র ভবেদেকে;, 

দৃষ্ঠাবধৰন্ধনদাঃ স্থ্যনষ্টাবিনষ্টামুশিতাশ্চ খাচ্যাঃ ॥ গ্রহোবিলগ্নাদ্- | যত্র গুক্রশ্চ ভূধ্যগঃ। প্রপাতড়াগকৃপাদির্ধাচ্যং ভটতৈর নিশ্চিতম্॥ 

»তমে গৃহে তু তেনাহতাদ্বাদশরাশয়ন্ত। তাবদ্নান্ঞাগমনন্ত | চন্্রে শুক্রে নদীমার্গে রাহুরব্যোম্মহদ ভয়ম্। নৃপগেহে গুরৌ- 

বিদ্যান্লিবর্তনং বক্রগতৈগ্র হৈস্ত ॥ সপ্তমগে শীতকরে শুর্ুপক্ষে- | তুঙ্গে নিধিলাভে। ভবেন্নপাৎ ॥ নৃপগেহে ভূগো তুঙ্গে নিধিলাতঃ 

ইভিগচ্ছাং নৃণাং। স্ত্রীসস্তোগোহপি ভবেদেবং শুক্রেইপি | পথিস্থিতঃ | যষ্টে পৃষ্ঠে গুরৌ ব্যাধিরিত্যেবং গুপ্রচেষ্টিতং ॥ 

নির্দেশ্তাম্ ॥ গমনপ্রক্মে নবমস্থানে দুযুনপে গতে ভবেদ্ গননম্। অষ্টমে ভাস্করে ভৌমে গুরুতৃষ্টে যুতেইপি ঝ|। চ্ত্রদৃষ্টে ভবে- 

উচ্চগতে লাভযুতং মিত্রগৃহে মিত্রলাভণ্চ ॥ ইতি তাজকে | ন্মার্গে শস্্ধাতো| রিপুস্তবঃ ॥ লগ্লাচ্চ যতমে নংখ্যে তিষ্ঠতি ক্,র- 
গমনপৃচ্ছ! । খেচরঃ। মার্গেহ্াগতো জস্তোশ্চ তৎসংখ্য স্তাভুপদ্রধঃ ॥ ছানে 

অথাগমনপৃচ্ছ। গ্রহসংযুক্তে চতুর্থে গৃহং প্রবিষ্টং প্রবা- | নীচেইথব। ষষ্ঠে চন্্ররপ্নেশ্বরো যদি । ছিদ্রনাথযুতৌ মতো রিষ্টে- 

সিনং বিদ্ধি। লগ্নাচ্চতুর্থাত্তরগে গ্রহে নরোমার্গব্তী স্তাৎ॥ | নাপি প্রবাসিনঃ॥ প্রশ্নে পৃষ্টোদয়ে লগ্নে ক্ররদৃষ্টে শুভচ্যুতে। 

লগ্লান্বাথ চতুর্থান্থা পুভান্বিতীয়ভূতীয়গা অপি। কথয়স্তি বিত্ব- কেন্ত্রত্রিকোগটৈঃ পাপৈঃ প্রবাসী স্তাহ্পদ্ধতঃ॥ ক্ররযুক্তেক্ষি 5ঃ 

লাভং প্রবাসিনশ্চাগমনং ত্বরিতম্ ॥ লগ্মান্দিতীয়ত্ হীয়পঞ্চম- | সৌরিঃ সৌম্যর্মযোগবর্জিতঃ । ধর্শাস্ৃস্ুন্ুতে ব্যাধিং প্রোধিতস্তা 

গৈরুর্রগতন্থাগয়নম্। নষ্টাপ্তিং সৌমোঃ শীস্রাগ:লং গুরু- | মে মৃতিং ॥ লপ্নান্থা লগসনাথাঘ। যৎসংখ্যে সৌম্যখেচরাঃ । মাগে 

ী 
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তত্রোদয়ো বাচা; স্থানে স্থানে বিচক্ষণৈঃ ॥ অষ্টমে ভাস্কর মার্গে 
ভয়ং বাচ্যং কুজেখপি বা। যাবস্তোহষ্টমে খেটাশ্ৌ রাস্তা বস্ত- 

এব হি॥ গুরৌলগ্নেহথব। শুক্র বুধে বা শত্রশক্কটে । ন প্রহারো- 
ন বা হানির্বস্তবা। পথি গচ্ছন্তাম্ ॥ ন বিশ্রামশ্চরে লগ্নে দ্বৌ- 

বিশ্রাম স্থিরাত্মকে । বিশ্রামং ভ্রিতয়ং বাচ্যম্ স্বিস্বভাবে বিচ- 
ক্ষণৈঃ॥ বৃষসিংহালিকুস্তেবু পৃচ্ছতাং ন গমাগমৌ। গমাগমৌ চরে 
স্ঞাতাং দ্বিশরীরে ভয়ং ভবেৎ ॥ অষ্টমস্থ্ে নিশানাথে কণ্টকৈঃ 

পাপবর্ছিতৈঃ। প্রবাসী সুখমায়াতি ভ্তে শুক্কে বা ত্রিকোণে ॥ 
ইতি তাজকে গমাগমপৃচ্ছা | 

অথবদ্ধপৃচ্চা। ত্রিকোণে চতুরতরস্থে স্থিতে পাপগ্রহে শনৌ। 
গ্রহৈর্নিরীক্ষাতে ক্রু,রৈ নুনংবন্ধনমাদিশেৎ ॥ গৃহমাগতোন 
যদাসৌ কিং বন্ধঃ কিং মুতোহত ইতি প্রশ্নে । মূর্ত ক্ররো যদি 
স্তার হতোন বন্ধোন ব। পুরুষঃ ॥ সপ্তমগোহষ্টমগন্চেৎ ক্রুর্তৎ 

স্তাৎ হতোহথ বন্ধোর্বা। মূর্ধৌ চ সপ্তমেহপি স্তাদ্ যদ লগ্নেই- 
মে ভবেৎ | ক্রুরস্তদাসৌ পুরুষোবন্ধোহন্তশ্চ যুচ্যতে। দী পরত্বাদ্- 
বিছিভমিদং ব্যাখ্যানং ক্রুরবিষয়মিহ ॥ বন্ধঃ সপ্তাষ্টমে ক্ররে 

হ্ঠিস্থে চাষ্টমে ভবেৎ। ক্রুরস্তদামৌ পুরুতো1 বন্ধোহস্তশ্চ মুচ্যতে। 

বন্ধোংপি মুচ্যতে রাশৌ ক্রুরঃ শ্রেয়াংস্তনৌ যতঃ ॥ ইতি দীপ্- 
প্রকরণম্॥ 

অথ বন্ধনমোক্ষ পৃচ্ছ! । ্বনিরুদ্ধমুক্তিবিষয়ে কেন্দ্রে কেন্ত্রা- 

ধিপে।ন মোক্ষয়ে । সম্বর্ণে ক্রুরযুতে রুদ্ধকেন্ত্রে বিশেষতঃ ॥ 

বাধ শুক্রোবলী লগ্নে যাবচ্চরাবলাধিকাঃ । অস্তংগতে তনৌ। 

ক্র বন্ধমোক্ষাদিসম্তবঃ ॥ চরোদয়ে শুভৈঃ শীপ্বং মোক্ষযোগস্ত 
লাভতঃ। স্থিরৈরূক্ষে। বিলঙ্গেন বন্ধঃ ক্রুরৈঃ স্থিরৈ স্থিতৈঃ ॥ 

চন্্রলপ্নোদয়াৎ ক্ররাঃ কেন্রেযু শনৌ ত্রিকোপচতুরতে | সম- 

সপ্তঘগে বাপি পাপৈদৃষ্টে মোক্ষশ্টরে লগ্নে॥ অচিরেণ চৰে 
মন্দো। দীর্ঘকালে নতু স্থিরে। মধ্যমেন দ্বিমুর্তিস্থো মোচয়েৎ 
বন্ধনস্থিতম্ 3 মার্গাধিপঃ শুভৈধুক্তে দৃষ্টে পৃষ্টোদয়েখখবা । 

তৈশ্চ কেন্ত্রত্রিকোণস্থৈর্বন্ধনান্ধি বিঘুচাতে ॥ ক্ষেমেণ নৌঃ সমা- 

যাতি মৃত্যুযোগে সমাগতে । আময়াবী ন আ্রিয়তে বন্ধঃ শীথেণ 
মুচত্যে ॥ ইতি তাজকে বন্ধনমোক্ষপৃচ্ছাপ্রকরণং সপ্তমম্॥ 

অথ মৃত্যুযোগপৃচ্ছ।। লগ্নে পৃষ্ঠোদয়ে পাপৈঃ খেচরৈঃ 

কেন্ত্রবর্তিভিঃ। নিধনস্তথে সুধাধায়ি রোগী মরণমাপ্ল য়া ॥ লগ্মা- 

রিধনগঃ পাপোরোগিণো যদি জন্মভম্। পষ্টেদ। নয়ত্যাশ 
রোগিণং যমমন্দিরম্ ॥ সৌরাংশস্থঃ শশী লগ্নে সৌরেহস্তে ভূম্থুতে" 
হখব।। প্রেন্কাণাদভ্জগঞ্ললি্|] গৃঞজক্রোড়নিভাননাঃ ॥ মার- 

লায়িক প্রশ্নগণনা । 

য়ত্যাতুরং শীঘং নিধনে বদি চন্ত্রমাঃ। বিলগ্রাদ্মে ক্ররে 
ক্ষীণেন্দৌ কেন্ত্রবর্তিনি ॥ কন্মিংশ্চদ্রিপফগে খেটে রোগী 
বাতি যমালয়ম্। পাপৈল্নান্তরন্ধ-স্থৈঃ সৌম্যেবীর্যাবিবর্জিতৈঃ 
নিয়তে নিয়তং রোগী শীঘুং কিনাশমন্দিরম্ ॥ সৌরাংশস্থঃ শশী 
লগ্নে সৌরেহস্তে ভূম্থতেহথব1॥ পাপাঃ কেস্ত্রেৎষ্টমে সৌম্যা- 
বিবলামৃত্যুদায়কাঃ॥ আটদ্যেকাদশমত্রিকোণফট্সপ্রিমান্ত তীয়াশ্চ। 
রোগোপশমং সৌম্যাঃ ক্রুরাঃ কথয়স্তি মৃত্যুমিতি ॥ চতুরশ্রগতে 
চক্ত্রে পাটদু'রধূরাকতে। মৃত্যুর্ধলযুতৈঃ সৌটমোদৃষ্টে গাত্রতবা- 
রুজঃ ॥ স্মরে ধনে ব্যয়ে ক্রুরোলগ্নে মৃত্য রিপূফৌ শশী। সত্দ্যা- 
মৃত্যুকরোযোগঃ ক্র,রে ব1 চন্ত্রপার্খগে ॥ লগ্নে রঝৌন্মরে চন্দ 
ভবেদ্্যোগোযমেৰ হি। এতেষু রোগিপাং মৃত্যুঃ নুস্থন্তাপি 

মহাখদঃ ॥ গুভৈরযুতদৃষ্টোইকিঃ সপাপোনবমে যদি। তদাত্ঃ 
পরদেশে স্তান্মত্যৌ চেন্মত্যুভাগ্ ভবে ॥ রদ্ধপতো লগ্নগতে 
লগ্নপতোৌ দ্বাদশে রিপৌ চ মৃত্যুঃ । লগ্নেশে রগ্ধগতে ক্র,রগ্রহ- 
বীক্ষিতে পুনমৃত্যুঃ ॥ লগ্নেশোহস্তমিতঃ প্রশ্রেংভ্যদিতো 

মৃতুপোবলী ॥ ষষ্ঠে ব ছিদ্রভাকে ব। চন্দ্র চ ্রিয়্তেনরঃ ॥ 
ষষ্ঠে চত্দ্রে ব্যয়ে ক্রুরে সদ্যোহপি ত্রিয়তে নরঃ। চক্্রেং- 
মে চস ক্রুরে সদ্যোমৃত্যুঃ শ্থতোবুধৈঃ॥ লগ্নে ছ্যনে মৃতো 

চন্ত্রে সদেযোরোগী মতে! ভৰেৎ । লগ্নে হ্যনে মুতে। ভানৌ সদ্ো- 
মৃত্যুং ব্রজেদয়ং ॥ মেষলগ্নোদয়ে সর্ব বৃশ্চিকাংশে গ্রহৈঃ স্মরে। 
মেষচন্দ্রসমাযুক্ত্তদা মৃত্যুঃ ক্ষপাদধঃ ॥ লগ্জে চক্ত্রে ম্মরে ভাম্ঃ 
সদ্য মৃত্যুবেত্তদা ॥ শুভেরযুতদৃষ্ঠোকিঃ স পাপোনবমে 

তথা ॥ তদ। তু পরদেশে স্যান্সত্যো চেন্সত্যুভাগ্ ভবেৎ ॥ বক্র- 

গতৈঃ কেন্দ্রগতেঃ পাপেলগ্নে দ্বাদশে (রপো মৃত্যুঃ । লগেশে 
রন্ধ,গতে ক্রুরগ্রহবীক্ষিতে পুর্ন মরণং॥। পৃচ্ছাক়ামথ লগ্মান্তে 
চতুর্থদশমেস্থিতাঃ । গ্রহাঃ ক্র;রাঃ শশী ষষ্ঠে মে ঝ ভান্ম তি 

স্তদা ॥ পুজায়াং সঞ্চমে লগ্মাধিপতির্বাভবেদ্ গ্রহঃ। যদি বাশ্ু- 

মিতোমৃত্যুঃ সুস্থন্তাপি তদা ভবেৎ ॥ লগ্মসংস্থঃ শশী সৌরিঘ্বা- 
দশে দশমেহপি বা । অষ্টমেইকন্তদ। মৃত্যুঃ স্তাচ্ছেন্নবমগোগুরুঃ ॥ 

রবিঃ ষষ্ঠে তৃতীয়ে ব৷ শশী চ দশমে স্থিতঃ ৷ যদ! ভবতি মৃত্যুঃ 
স্তাততীয়দিবসে তদ।। পাপগ্রহাশ্চেছ্দয়ে চতুর্থে দ্বাদশে। 

পশ্াস্তি সৌরিং চেম্মৃত্যুস্ততীয়দিবসে তদ1॥ উদয়ে পঞ্চমে বাপি 
তবেৎ ক্র,রগ্রহোনরঃ | অষ্টভিদ্দশতির্ব্বাপি পঞ্চভিদ্দিবসৈত্তথা ॥ 

ধহুর্মিথনয়োলগ্নে সপ্ডমে চ শুভগ্রহাঃ| তদ1 ব্যাধিমৃততর্বাস্য 

জ্যোতিষামিতি নির্ণয়ঃ॥ ইতি রোগপ্রশ্নে মৃত্যুযোগাষ্টম- 
গ্রকরণ্।.. 



লাগ্নিক প্রশ্নগণনা । ৪১ 

অথ রিষ্টুঙ্গঃ। লগ্রপে।মৃত্যুপশ্চাপি মৃত্য স্তাতামুভৌ | ফলং স্বতম্॥ লগ্রস্থং চন্দ্রজং চন্্রঃ ক্রুরো বা যদি গশ্ঠচ্চি। 
যদি । স্থিতো দ্রেককাণ একম্মিংস্তদ! মুর্তির্নিরাময়। ॥ যথা গৃছে- 

স্থিতেঃ স্বামী পাতোব পরতো! প্রুবম্। তথা লগ্নেস্থিতে নাথে 

জীবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ লগ্রতুয্যেশবিহর্ধলাভেশাস্তত্র চোদ্দিতাঃ। 

দৈবাদপি ন মৃত্যুঃ স্তাদ্যোগে বা শক্রশঙ্কটে ॥ জীবতো ুতা- 

পৃচ্ছারাং লগ্নে গুক্রোবলী যদি । জীবতোব তর্দাবশ্যং শঙ্ষৈ- 

বিদ্ধ েইপি মানবঃ ॥ ইতি রিউ্টভঙ্গঃ | 

অথ রোগজ্ঞানং ৷ ধন্মে বাপি রিপৌ লাভে তৃতীয়স্থে সুতে 

তনৌ। সৌম্যা রোগবিনাশাক্ম পাপা নাশায় রোগিনাম্ ॥ লগ্র- 
স্থানে বলাধিক্যে লাতস্থানবলাদিভিঃ। রোগী জীবতি পূর্ণায়ু- 
ব্াবাতরোগোভবত্যপি ॥ লগ্নেশোইহাদিতোলগ্নে মুড্যুপোহস্ত- 

মিতঃ পুনঃ । রোগপ্রাপ্তোনরোবাচ্যোরোগগ্রস্তো২ইপি জীবতি ॥ 
গুভগ্রহাঃ সৌম্যনিরীক্ষিতাশ্চ বিলগ্রসপ্তাষ্টমপঞ্চমস্থাঃ ৷ ব্রিষ- 
ডদশাধেষু নিশাকরঃ স্তাৎ শুভং খদেদরোগনিপীড়িতানাং ॥ 
দশমস্থানং যদ] যুক্তং দৃষ্টং বাপি শুতগ্রহৈঃ। তদা শুভং 

সরোগন্ত পাপৈঃ পাপং প্রবর্তৃতে ॥ ছিদ্রম্থৌ রাহুমার্তত্ৌ 
কুষ্ঠরোগপ্রদায়কৌ ॥ প্রদদাতি মহাকুষ্ঠং তাভ্যাং যুক্তত্ত 
মঙ্গলঃ ॥ ততশৈেনৌ চ রাহৌ চ বাতরোগং শ্দুটং বদেৎ। 

কম্পতে হস্তপাদঞ্চ রোগস্তৈবং বিনি্ঘয়ঃ ॥ গ্রহরাশিষু রোগাদি- 
পরিভাবাং করোতি চ। মন্দোরোগকরঃ প্রোক্তঃ প্রশ্নে বৈদ্য- 

সুনুম্মরতত | ব্যোমরোগী চতুর্ং গ্াদৌষধং সপ্তমং রুজঃ ॥ রোগ- 
প্রশ্নে ক্রুরলগ্নে বৈদ্যাদ্রোগাধিকো! ভবে । শুভগ্রহে লগ্রগতে 

ভূরিগুণং ভধেত্তদ। ॥ দশমে ক্র,রে রোগী রোগং বদ্ধয়তি ভেষৈঃ 

স্বারৈঃ। তত্রৈব শুভগ্রহ। যে ভৈষজ্যে রোগনাশকরাঃ ॥ ক্রু,রে 

পপ্তমসংস্থে মান্ধাদং পরং প্রবণ্ততে মান্দ্যং। নগ্ুমগে হুংখং 

মৌম্যে মদ্যোরোগী বিনৌষধং নীরুক॥ তুয্যেইপ্যেবং বাচ্যং 
লপ্রপমেবং ব্রিকোণগং লগ্নাৎ। দৃশ্তে তু ক্রুরোইই্টমগৃহাধি- 
পোইস্তংগতৈর্ন স্তাৎ ॥ বৈদ্যোষববলাধিক্যেইবলখ্েহবলত্বং 

রোগং রোগিণঃ । রোগী জীবতি নিক্বিপ্রং বিপরীতে বিপধ্যয়ঃ ॥ 

বৈদ্যস্ত রোগিপো মৈত্রং মৈত্রমৌষধরোগয়োঃ । ব্যাধেরুপ- 

শমং বাচ্যং প্রকোপত্ত বিপর্য্যয়াৎ ॥ লগ্রন্ত সবলত্বেন কেন্দ্রে 
সৌম্যে গ্রহেহপি চ। উচ্চন্থে চ ত্রিকোণস্থে রোগী জীবতি 

মানবঃ ॥ ইতি রোগিণোরিষ্টভঙ্গং নবমপ্রকরণম্। 

অথ লাভপৃচ্ছ। ৷ স্থিরাংশে ৮ মনুষ্যাণাং ল।ভদানররাঁশয়ঃ | 

চিন্ত্যোলাভশ্চ সর্বেইপি লাওপ্রকরণে স্ফুটম্॥ লগ্াষ্টবায়গ- 

*5স্দ্রো নষ্টং পুর্ণোইপি লন্ধয়েৎ। ক্ষীণস্ত সর্বভাবেষু মধ্যে মধ্য- 

ধনলাতে। ভবত্যাশু কিস্বনর্থোইপি পৃচ্ভতঃ ॥ বিলগ্রস্থ্ো জলস্ো। 
ব।যদ্যকোবীক্ষিতঃ শনিঃ। কা বানা ধনলাভস্ত ধননাশস্থ 
জায়তে ॥ লগ্রনাথস্তছুচ্চেশস্তন্মিত্রেরধলোকিত্ঃ । অথলন্ধিং 

করোত্যেব বলী লগ্নে বল।নিতে ॥ শুভদঃ স্বামী ষড়বর্গে লগ্নে 

সৌস্যমুতেক্ষিতে । তদ তাতকালিকী পন্ধিব্রিপব্লীতে বিপ- 
ধ্যয়ঃ ॥ সহজব্যোমগাঃ ক্র়রালপ্রদ্যনগভাঃ গুলা । 

লাগকরাঃ প্রশ্নে ব্স্তস্তানগতাঃ পুনঃ ॥ ব্যোমস্থঃ ক্রুরসংদৃষ্টো, 

লগ্রা্ন্দ্রো যদি স্থিতঃ। করোতানর্থং সন্তাপং বা বালী ধন 

ল্ধিযু॥ সতধন্মগতাঃ ক্র,রাপপ্রং পৃঠোদন্বং যদি । নাস্তি লাভো- 

বিনাশোইস্তি তদ] পুংসাং বিনিশ্চিতঃ ॥ লাভে। বা য্দে খাত, 

লাভশ্চৈবং বীক্ষ্য বিচক্ষণৈঃ । শুভাধিক্যে ফলপ্রাপ্তিরন্। বাচা| 

বিপর্যয়ে ॥ চন্দ্রো লগ্নধনাধীশ। দুষ্ট খুক্তাঃ পরম্পরং । ধন. 
লগ্রন্রিকোণস্থাঃ সপ্যোপাভকরাঃ স্মৃতাঃ ॥ এবমেব শুভাঃ 

কেন্দ্রে চিরলদ্ধিকরাঃ কিণ। ক্রুরাঃ কুর্বন্তি দারিদ্র্যং ভেখু 

চৈবমবস্থিতাঃ ॥ শুভদঃ স্বামী তন্মিত্রের্বলাধিকো মুতেগ্গিতে । 

লঞ্ধিরস্তি বিপর্যযাসে নাস্তি লর্ধিঃ ক্তিভবেৎ ॥ শুক্রোব্যোখি 

স্থিতো লগ্নে বুধে৷ নঙপি ভূমিজঃ । তদ। লাভোহথবাহলাভে। 

গুরৌ লগ্গে রবৌ খগে॥ গুরৌ লগ্গে রবৌ মধ্যে ছানে চকে 
ইখবাহরে । লঞ্দির্লাভান্তগৈঃ মোম্যৈত পাপৈস্তিব্যোমগৈস্তথা ॥ 

ক্রএমধাগতে চত্দ্রে সক্রতরে প্রুপখাঞিতে ! ধনলগ্রাধিপেহপ্যেব- 

মপব্ধিব্বিবণেহপি চ ॥ 
ব্যয়প্রশ*্যোগমাহ । লগ্নপতিব্বযয্বগঃ স্তাদ্বায়নাথোলগ্গোহথ 

দষ্টো৷ বা। সৌম্যৈঃ সদ্ধায়ককৎ স্তাদসদ্যরং তদিতরে এতে ॥ 

ইতি তাজকে লাভব্যয়পু৮1 দশমপ্রকরণম্। 

অথ চোরিতবস্ত,নাং লাভপৃচ্ছ৷ ৷ ঘদি কেনাণি পুইঞ্চে নষ্ট 
মে লভাযতে ন বা । লগ্রলগ্নেশচক্রৈশ্চ পৃচ্ছাকাধ্যং বিলোকয়েহ ॥ 

সপ্তম সপ্তমেশঞ্চ তঙ্করায় বিলোকয়েৎ। হৃতবিস্মতলাশাথং 

দশমঞ্চ নিরীক্ষয়েৎ ॥ যত্র দ্রব্যং ধৃতং স্বত্ব কন্তার্থং কশ্চ চোর 

য়েৎ। বিচারণীয়ান্তেতানি লাভাদীন্তপি চিন্তয়েৎ ॥ যদি ক্রুব 

গ্রহঃ প্রখে জারেশং লগ্রপং প্রবম্। প্রপশ্ততি তদ। ত্র নষ্টং 
বিস্বতমাপ্যতে ॥ দ্রান্তংশে ভবেচ্চন্ত্রস্তপ্রান্তংশাধিপেন চে । 

দৃশ্ততে চন্ত্রনাঃ প্রশ্নে নষ্র্চ লভ্যতে তদ] ॥ অন্বরে বদি জায়েশঃ 

হুর্ধারাশৌ বিরশ্মিকঃ। তদ1 লগ্মপতিঃ পার্থ প্রাপ্াতে ৩৭ 

তস্করঃ ॥ জায়েশে কেঞ্গে মাত্রা নিশ্চিতং হিন পহতি। 

দৃষ্টে শুভগ্রহৈস্তত্র নূনং নষ্টং ন পশ্তি ॥ বুধগুরুতুক্রা। যদি 

প্রীতি. 

৭৬ 



৫5 

চে প্রতভোকং কেন্্রগা ভবন্তোতে ॥ কথয়তি নইুলাভং হদান্য- 

লাতঞ্চ পৃচ্ছায়াম্॥ চন্দ্রঃ সম্পূর্ণতন্থুপদি লগ্নস্তোনিরীপ্ষিতো- | পৃচ্ছকঃ | 

গুরুণা। লাভোভবতি তদানীং চিরনষ্টশ্তাপাযত্রেন ॥ উদয়ে 

নিরপহহতেজাঃ সংগৃহা কলঃ শশী ভ্রমহঃ | তদাপ্পদিবসৈর্লাভং 
কুম্যাৎ সদ্যস্ত্ব সম্পূর্ণঃ ॥ যোগেষ মেবুচব1 সাঃ পাপগ্রহসং 

খুতানি কেন্দ্রাশি । তেষু ন নষ্টাখাপ্তিনশ্াত্ান্যচ্চ তদ্বস্্ ॥ পাপা- 

দ্বিতীয়পঞ্চমকেন্দ্রগতা। লগ্নাপাদ। ম্যুঃ। ন দা নষ্টাবাপ্রিরন 

জয়ে! ন চ কন্মসংপিদ্ধিঃ ॥ লগ্বসপ্তময়োঃ পাপাঃ সৌম্যা নবম- 

লগ্রয়োঃ । বিশ্মতঞ্চ হত নইং তদ। স্বপমবাপাতে ॥ বৃষমিথন- 

ভরি ভরগাত ্ভ।গিতাঃ পাপদশনতাক্রাঃ । বিতরন্তি মুষিতমর্থ- 

মারোগাং মপাগাঃ লগ্রাপ্থাথ চঠর৭থ[ৎ শুভ দ্বিহীয়- 

ঠহার়গাখপি । কণরস্তি ন্টলাভং প্রথাশিনণ্চাগমনং ত্বরিতম ॥ 

শর্যবাশো চেব্রগ্নন্থানী ন পশ্ঠতি। তঙ্গরন্ধীকৃতং 

প্রাপাতে ন কথন ॥ ধনপোনিতহতত হ্্যাছুদিভে- 

তদ1] ড় কিমপি সপ্পং প্রাপাতে তত্র নষই্টকম ॥ 

পনশলশ্রনাথে। দ্বো লং যদি ন পশ্যতঃ | ন নিঃসরতি শর্দো- 

ই কথাপি কা ॥ মি ৮1 বারং তাক লগ্মনাথেন 

তপ] শত্রেন লহ্যতে ॥ ছানশনাথে- 

দ্র'বলে ল'বনোগেইপি লব্ষিঃ 

চোরাগ্তেঃ সগ্তমে 

৬%বোহপি বিনশ্ত্তি ॥ ইতি. 

ব্ুমশঃ ॥ 

চগাযাপিঃ 

র্দপাঃ 

ভপঠি স্কট । 

ঠাপ লা শশ্তা & 

পরপ্র4থনয়া নষ& 

€/ল হাঞ্চ। পগ্রপে। 

সরব! ছানপঃ কেন্ছে 

১ । 

[৮ ত নঞ&হ 

শু এব51 0 

ত্পা। অন্তন্থ।মী বিনাশে চি 
'এশ.1৮ লা হপ্র 

০১149[নপুচ্ছো | 

বরণন 

লাগে 

ক/য়াংরকতবে লপ্গ্র প্রাহিবেশ্মশন্ছে জন ॥ 

তথনে তু] ১!পিতো গ্রপগ্রঠ;। পয পগ্রনাথঞ্ক টোরো, 
চহপাতিভবেহ ॥ ৬জ্রাধিতো স্বরাশো ০১ তৃত্বা লগ্রং গ্রপ- 

উদ গুহনরশ্চোরো বাচ্যেো। বদ্িবিশারধৈঃ॥ দ্িম্বভা- 

বৈকরংশো চেভশ্রাদিতো যদ প্রবিষ্টোইগ্রে তু 

০১ারশ্থ ন জ্ঞাতোগুহমানুষেঃ ॥ অথ জায়াপতিলঘাতৎ দ্বিভীয়ে 

তথ কল্মকরশ্শোরোইথবা। কম্মকরী ভবে ॥ 

ভ1যেশে। যদি চশাহ ম্যাথ তদা মাতা চ তন্করী। সুয্োইস্তপে 

[পিতা চোরং শুতে পন মৃতঃ শনো। অস্তপে তু গুরৌ ধাচো- 

গক্কগামা চ তঙ্করঃ। ভৌমে ভ্রাতাংথবা পুজো মিত্রো। বা স্বজনো- 

বুধ | াহিরোদয়ে স্বিরাংশে বা বখোন্তমগতেইপি বা। স্থিত 

তদৈব তদ* বাং ন্বর্ণীয়েটনৈব চোরিতম্ ॥ ইতি হাজবপ্রশ্নগ্রন্থে 

চো'রকাঞুনং নাম দাদ এপ্রকরণম | 

&. ৮), 

-৪৫ + গৃহমব্যেইস্ডি : 

ল্গন্য 

চন্দ্রাক৮িগে 

এ 2 | 

রথ হ 
৯1 82 1 

স্িতোৌ। 

৮*মে তদা। 

র 
র 
মতান্তরেণ 
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অথ দিগ্জ্ঞানপুচ্ছা। গহঞ্চ কুত্রণদ্ভাগে €চীরং পুচ্ছততি 

মদদ চন্দ্রো ভবেরগ্নে তদ। পুর্বে গতং বদেৎ। দশম়ে 

চন্ত্রমাঃ প্রশ্নে তদ1 নষ্ট দক্ষিণে । 'ষণ্ডুমে চ ভবেচন্ত্রস্তদ। 

বিত্তস্ক পশ্চিমে । চতুর্থে চ ভবেচ্চ্ত্রস্তদা €সীম়াদিগুচ্য্ে ॥ 
দিগ্ভাগোবিজ্ঞাতব্যোবিচক্ষগৈঃ ॥।  অগ্নিরাশো চ 

পূর্বে স্তাচ্জলরাশৌ তথোত্তরে | পশ্চিমে কাতরাশৌ চ ভূমি 
রাশো চ দক্ষিণে ॥ অন্তহ দিগ্বাচা। কেন্দ্রগটতঃ খেটেরসম্ভবা- 

দ্বদেদ্বিলপর্ষৎ। মধ্যাচ্চাট তর্বিলগ্ান্ন ণাংশটৈধোদ্ধনং বাচাম্। 

ইতি ভাঞ্কাচাধ্যবিরচিতে প্রশ্নগ্রস্থে দিগ্জ্ঞানং ত্রয়োদশ 
প্রকরণম। 

অথ চৌরিকাগতবস্তস্থানভ্ঞানম। যদি পৃচ্ছতি মাত্রা মে 

কুত্র স্কানে চ ঠিষ্ঠঠি ॥ কক্ধিবুশ্চিকমীনাশ্চেলগ্ে তুর্ষ্যে ভবস্তি 

হি। তদা মাত্রাধরামধ্যে বারিগ্রানেষু তিষ্ঠতি ॥ ধন্ুষি সিংহে 

মেষে চ মন্থরায়াং কৃতং ভবেৎ। গৃহে বহ্নিলমীপে বা দুঢ়: 

ভূমৌ বিলোকয়ে্ড॥ লগ্নে তুধ্যে বুষে লগ্নে মহ্ষীগোইঙ্গবাটকে। 

লগ্নে তৃষ্যে চ কণ্যায়াং ক্ষেত্রে ধান্তসমীপগে । মকরেইপি জল 

স্থানে নষ্টদ্রব্যং বিলোকয়েৎ | তুলামিথ্নকুস্তেু গৃহে নষ্টং হি 

ভূমিগম। স্তস্থানে গৃহস্তাস্তে নটবস্ং বিলোকয়েৎ। ইঠি 

প্রশ্নে বুধৈব্বাচ্যং স্থানক্ং গৃহভাবতঃ ॥ তুধ্যে তুষ্যপতির্ববাপি 

তুধ্যভাবেইপি নোগ্রহঃ। লগ্তুধ্যে শনিস্তিষ্টেচ্চন্্র শালাগ শং 

বদেৎ ॥ গুরোৌ দেধকুলারামে ভোমে বহ্িসমীপগে | পগ্রঞ্য।, 

গতে হুর্যো নইঈং তত্র বিলোকয়ে ॥ গৃহস্বামী চ যত্রৈব বিআমং" 

টা তরাং। লগ্রতুযো স্থিতে শুক্রে স্ত্রীবিশ্রামপ্রদেশতঃ ॥ 

কু চিত্রশাল,য়াং লেখ্যদ্ূপদমীপগম্। চক্ষে কৃপপ্রদেশে হু 

শাসর ॥ তা উগ্রহেথ্াত্রা শু১ম্থানে নিযো- 

তুধো ক্রগ্রহৈন্মাত্রা বিহৃতা পশুমধ্যগা । হৃঠবস্ত 

ইতি বস্তদ্থানজ্ঞানচ তুদদ- 

জয়েং। 

বিলোকেন প্রথওং ক্রিয়তেইবুন। ॥ 

শোধারত।* 

অথ নষ্টদ্রব্যজ্জানম। নিথনে মিথুনাশে বা স্থিত্থা লগ্রং প্রপ, 

গতি । বদা গ্রতন্তদা খন্ক বিজাতীকগতং দশমস্থুং 

স্থরাচাধ্যং সপ্তাশ্বোঘদি পশ্ততি । তদেকজ্াতিরূপঞ্চ স্বর্ণ; 

ভবেজ ॥ 

সপ ৮ শট শাাশ্ীপশীটা  ত৮ শে এ শপ অপ | লা জে ০ জজ ও শক তত ৪৮ 

এই সকল বিষর বিশেষরূপে অবগত হইতে হইলে, আমাব 

প্রণীত ইংরাঙ্জী ফলিতঞ্যোতিষের (0088805 ঠি00 8 0০৭ ০) 
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তত্র গচ্ছতি & জীবঞ্চেৎ সপ্থমে তুর্যে শনিঃ পপ্ততি কেবলং | ! খেচরে যদি'। নিধিং যচ্ছস্তি পূর্বেষাং বলিশৈবেদাপুজনা্ ॥ 

তদৈকজাতিরূপং তদ্দ,ব্যং গচ্ছতি তক্করঃ ॥ নেষে মেধাংশকে | ত্র শুক্রঃ স্থিতন্তত্র ক্রমধ্যে নিধিঃ স্কুটঃ। শুক্রদৃষ্টে গুরৌ বাপি 

বাপি বদি চক্ত্রোবলী ভবেৎ। ন্বর্ণরূপ্াযাদিকং নষ্টং ঘটিতং নল- গেছে চাপি বিলোকয়েৎ ॥ গুরুর্যত্র স্থিতস্তত্র চক্রমধো নিধি? 

কাদিকম্॥ . দৃষ্টে তু গুরুশুক্রাভ্যাং তত্র চন্ত্রে বং ভবেৎ। | স্ষুটং। তত্র খেটে ধনাভাবঃ সক্ররে ক্রুরবীক্ষিতে। এত, 

রত্্রৌপ্যগতং প্রশ্নে তা্িশান্ত্রে চনিশ্চিতম্॥ বুষে গুরৌ স- দ্বাচাং প্রমত্রেন তাজকাচাধ্যসম্মভম্ ॥ ইতি তাজকাচার্যযবির- 

চন্ত্রেচ কিংবা! বুষনবাংশকে । বন্বাণি রাজযোগ্যানি নানা- | চিতে প্রশ্নগ্রন্থে ধননির্ণয়ে ধনলাভপৃচ্ছাযোড়শপ্রকরণম,। 

বূপাণি সন্দিশেং ॥ চন্দ্রোইপি যদি মেষে্ঠান্মস্তকে ধারিতং অথ কুমারীপাভপুচ্ছা । ত্রিপুলন্মরলাভারিস্তিতশ্চজোনিরী- 

ওদা । বৃষে চগ্জরে ভবত্যত্ত করে ধার্যান্থ মলম ॥ সিংহে সধ্ে' ূ ক্ষিতঃ | কন্যালপ্িবুধাকেটজাঃ শুটৈহশ্চ কোণকেকন্্রগৈঃ 

ক্ষিতে বাচ্যং চক্রে তত্রেব সংস্থিতে । লোহং কাংশ্রং ভবেমষ্টং | কন্যাত্র্যংশগতে লগ্নে তত্র কনা। নবাংখকে । বীক্ষিতে গুরু, 

ঘটি ভাঘটিতং ধনম্॥ দিবারাত্রিস্রহং বপ্ত পগ্নে ঘর্যোন্ধুবীর্ষিতে। ক কন্যালাভঃ প্রাকীন্রিঠঃ॥ তুলাবৃষকুলীরেমু শুর 

চন্্রখক্ষগতে চৈব হৃতং ভৃক্ন্ত তক্করৈঃ ॥ মিখনে মিথুনাংশে : বুতদ্রিবু। কন্যালাভোভবন্তোব কণোৌ বা বেশ্মকেইখ ও! ॥ 

ব1 জীবে রোৌপ্যগহং মতম॥ চন্দে রিপ্ফগঠে বস্ত্র ভূক্জং কেন্ত্রত্রিকোণগৈঃ সৌম্োছষ্ছে দানে স্থৃতাপ্ুয়ঃ। স্ত্রীরাশিলগ্র 
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[ 

চৌরেণ তদ্বদেৎ॥ ককে কর্কাংশকে বাপি জলজান্তগ 2ং ধনম্। | গৈদষ্টে ঘক্তে বা ক্ীনবাংশকে ॥ শুক্রেন্দ যগ্মরাশিশ্টো দিপা: 

চন্দ্রে চযদি লগ্নে ্যান্ মস্তকে ধারি তং ধনম্ ॥ বৃষে বৃষাংশকে | জ্ীনবাংশকে | সবী:ব্যা লগ্মাীশগ্থো কন্যালাভায় কীঙিভো 

বাপি প্রবালং পুষণং মতম্। কুর্্যাদবিনিংক্তে শুক্রে শক্ষ- স্মরাদ্যোপচয়ে চগ্দ্রে কন্যাপ্রিগুরণেক্ষিতে । লভ্যাহথবা ভবে 

লৌহং সমাদিশেৎ । বুশে চন্দো! ভবেদথত্র ক্টপার্ধযঞ্চ হারকম্ ॥ | ভ্ভানৌ বরলাভোহনাথা স্িয্ঠ ॥ চপ্রোলগ্নপতিক্বাপি কন্যালা হা? 

ইতি তাজকে নষ্টদ্রখাজ্ঞান প্রকরণম্ । দ্যনপৌ ছানপোলগ্রপঃ শান্বং স্ত্রীলর্ষিং কুরুতে ধনে ॥ রবিলছে 
অথ ধনলাভপৃচ্ছা । একাকিন্পি তৃর্যোশে তুর্যম্পত্ততি বা | ব্ষিমস্ত্ে পুরুষস্তব ভবেৎ সমে শাপী। পত্যোনাধ্যাঃ পুরুষে বিষে 

বাস্থিহে। অবণ্তং বিভবস্তত্র বিদাতে ক হনিশ্চয়ঃ ॥ একাকি | ভাধ্যা সমে পুংসাং॥ গোঠলাকত্কুলীরেমু সংখুতেধীগিতেদু, 

হ্পি খীতাংশৌ তুর্যং পশ্ততি বা স্থিতে । ক্ষাণে বাস্তমিতে ) বা। নিশানারকন্ুক্রাভ্যাং কন্যাপাভং বিশিন্দিশেৎ ॥ পিতেশ্ 

বাপি প্রুবং জ্ডেয়ো নিধিভবেৎ ॥ স্থানঅধ়েধু সোম্যাশ্চেনিধিত | বুগ্মরাশিস্থৌ দ্বিপদে আ্ীনবাংশকে । ধোষিতপ্রাপ্তিকরৌ লগ্রং 

স্তানত্রয়ে মতঃ। ধনে চ দ্রব্যগ্রহণে তুধাগে চ মহানিধিং ॥ | পন্যন্তো বীধান২:০ঠ] ॥ স্্বীরেক্তাণে বিলগ্নে চ তত্ৈব এ 

ছিদ্রস্থ[নেষু পূর্বেষাম ভীতানাং নিধিঃ স্ব 51 শুভথেটান্ুমানেন | নবাংশকে । চষে নিচশশাপাভ্যাং বনিভালাভকুৎ ভবেৎ ॥ 

স্বর্ণরোপ্যািনির্ণয়ঃ ॥ ক্ররে তুর্াপততো দ্রব্য: বিদ্যতে নহি | গ্রহঞ্চ বিলগ্রগ্ঠং 'প্রনদাভবনপ্থিতাঃ | গেচরাদ্বীগ্গামানাঃ হাঃ 

গঠওাতে। ০০ তুধ্যেংশি হি ভ্রখ্যং লভ]তে তি বষ্পরে ॥ | কুমানীলা৬শংশিন? ॥উতি কুমারীপাভপৃচ্ছানপ্তদশ প্রকরণম। 

গারায়াম ছিদ্রগেছে বা সবলোমযদি খেচরঃ। ৩ধ1 শক্রহ্ৃতা- 

শাঞ্চ অভীতানাং নিধিপ্রবম্॥ শনিরাহ, মুতৌ ভাবে পৃচ্চান্াং 

গেচরো ঞ্রমৎি। বৈভাপিকগভানাঞ্চ দ্রবাগ্তণতি নিশ্চিতম্ ॥ 

নিপিপ্রশ্নে ধিলগ্রে চ রাহুভপতি গেচর2। ছিঞে রখিত্তদা ঝাত্যং 

অথ বরলাভপুক্ছ] | স্ট্রালা হবাস্তবোগৈস্্ লাভঃ স্ত্রাণাং বসন্ত 

চ। লগ্রনাথোধরশ্চিপ্তান্চিস্ত্যা নারী তু ছানপঃ | বরপাতে 

ইপি কন্যানাং ধান্তনোগপ্রকল্পনৈত১ । পরহ প্রপষদেঙ্গাতৈ ও 

পুংবগৈঃ প্ুখ্রেরপি ॥ কুমারানু ধর গ্রাপ্যিরেবং পুকষপ-জ্ঞ :ক5। 

নিশস্ত নৈব পভাতে | মুক্ত রিপ্ফেহথবা £ধো সপ্তুমে বা গুহে | দ্রেঞ্কাণৈঃ পুকরদাহশেন্চ পুঃগ্রহেনররাশিভিঃ ॥ হৃতি তালে 
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যদি। দমে বা ভবেৎ গুক্রোনিধিরক্তাতি নিশ্চিহম ॥ মুন্ডে] ধরলাও প্রথরণম | 

ব। তধ্যগে বাপি সপ্বমে 5 গৃহে বি । দশমে বা হবেল্দীবঃ অথ বিবাছ্পুচ্ছা। ব্ায়েশোমদি লগ্রন্োলগ্রেশোবয়গে: 

সচন্ধো। নিপিধায়কঃ | সঙজীবে চন্দ্রওক্ে চ হুম্যগেহে নিধি- ] হবেছ। হদা বিপাহপুচ্ছায়াং বিবাহোভবতি প্রুবম॥ কঙ্মায 

উবেধ। প্রধন্তম হাট্রকম্ রৌপাম্ ঘটি হাঙ্ঘটি তদ্বরম্ ॥ বুপ- | ব্যরছুশ্চকাভনয়গ্োনিশাক্রঃ। দুঠটোগাবেন দম্পত্যোবেদি- 

শ্ন্দোগুকঃ শুরগোধনে বা হিবুকেইথব। | স্তেয়ৎ নিধি প্রম- | বাহকারকঃ ॥ শঙ্ঘপ্রগা তবাদাঞ্চ বল্লকীবেখুনিস্বন: । পূচ্ছাকালে 

চপ্ত 5ন্ত্রে বা বলশালিনি ॥ ছিদরস্থানস্থিতা এহেৎপ্যন্টে বা | কুমারীণাং স্যান্মঙ্গ লবিধায়কং ॥ কেন্্ুগতৌ স্ত্রী পুঃলৌ কন্যাং- 



৫২, 

শকমিক্ষীতৌ চ সংস্থিতৌ বা লগ্গগতং কন্যাংশং পাণিগ্রহণং 

'তদা বাঁচ্যম ॥ ইতি তাজকগ্রশ্রগ্রন্থে বরলাভ পৃচ্ছায়াং বিবাহো- 
নাম অষ্টাদশ প্রকরণম্ । 

অথ ধৃতাপরিণীতাপূচ্ছা!। স্থানে চতুর্থে সৌম্যত্বমাপন্নে 
ললন! ধৃতা। সপ্তমে সৌমাতাং প্রাপ্তে গ্র্টুং কান্তা বিবাহিতা ॥ 
ক্রু,রিতে চ চতুর্থে স্তাৎ পরিণীতা নিতম্থিনী। সপ্তমে ক্রু,রিতে 
চস্তাৎ বিধতৈব কুটগ্বিনী ॥ সপ্তমে ক্র,রিতে ভাবে তুর্য্যে বা 

সৌম্যতাং গতে । ধৃতা। তদ| তবেদ ভাব্যা পরিণীতা। মৃতা ন হি ॥ 
সপ্তমে যদি রাহুঃ স্তাৎ পৃচ্ছায়াং যদি জন্মনি । ঘ1 যত্র পরিণীতা 

স্তাৎ স1 পত্থী তু মৃতৰ হি ॥ তুর্যযসগ্ডময়োঃ ক্রুরে শুক্রে চ বল- 

বঞ্জিতে । পরিণীত1 তু যা নারী মৃঠা বান্যগতাপি বা ॥ সপ্তমং 

তুষ্যকং বাপি তুঙ্গসৌম্যযুতং ভবে । পরিণীত| ধৃত! বাপি দ্ধে 
নষ্টে বরকন্তকে ॥ ইতি তাজিকপ্রশ্রগ্রন্থে বিবাহিতাবিবাহিতা- 

কন্ঠ পৃচ্ছোনবিংশতিপ্রকরণম্ । 

অথ জায়াপরিজ্ঞানম। জায়াংশকপ্রমাণেন ভার্ধ্যাসংখা।- 

বিলোকিতা॥ জাম্মাগৃহপ্রমাণেন ভর্তুঃ সংখ্য! স্ফুটা ভবেৎ॥ 

জায়েশে যাঠি যদ্রাশিষ্সংখৈযঃ সংযুতোগ্রহৈঃ। তাবত্যঃ 

প্রমদাবাচ্যান্তেজস্করস্ত তাদৃশাঃ ॥ যাবধংসংখ্যগতামেষ। জায়া- 

স্থানং বিলগ্রতঃ। তাবতসংখ্য! চ রমণী মেষাদ্যেকাদিসংখ্যয়] ॥ 
জায়ারিপৌ তথা সংখ্যে রাশৌ নারী চ তাবতী। যাবৎসংখ্যে. 
এ্রহৈদৃর্টোজায়েশোগ্রহসংখ্যয়। ॥ খণী শশী বুধশ্চাপি কুমারীং 
জবতে স্ত্রিয়ম। বূপোপেতাং গ্রস্থতাঞ্চ গুরুতক্জাং নিতন্বিণীম্ ॥ 

বৃদ্ধাং শণিরবিশ্চাপি ঘুবতীং যোষি৩ং পুনঃ গুক্রভোৌমৌ 

তুঙ্গরাবাং ললনামতিকক্ক শাম্॥ ইতি জার়াপরিজ্ঞানপ্রকরণম্ । 
অথ গত্তগ্ঞানপৃচ্ছা। অস্মিন্ বর্ষে মমাপত্যং ভবিষ্যতি ন 

বা ভতবেৎখ। লগ্েশং পঞ্চমন্থানে সৃতেশোবাথ লগ্মগঃ ॥ লপ্রপঃ 

পুক্রপশ্চাপি পুত্রে স্তাতামুভৌ যদি । স্থিভৌ জেক্কাণ-একম্মিন্ 
পুব্রলাত্তদা! ভবেৎ ॥ চন্ত্রদৃষ্টে ধনে যুক্তে ক্রুরপৃষ্টে চ পঞ্চমে। 

নাচস্থেইন্তমিতে গর্ভে নৈবাপত্যং প্রজায়তে ॥ প্রসবো মম 

ভাষ্যায়াভবিষ্যতি ন বাথবা। ইতি প্রশ্নে সমায়াতে নির্ণয়ঃ খলু 

পঞ্চমাৎ ॥ চন্দ্রযুকেক্ষিতে গর্তে সৌম্যযুক্ডেক্ষিতেংপি বা। উচ্চস্তে- 

২পুযুিতে তত্র পুমপত্যঃ প্রজায়তে ॥ হরিবৃশ্চিকবৃষকন্তাঃ পঞ্চ- 

মগান্চন্ত্রভোবিলগ্রাদ্বা । পৃচ্ছাকালে তদ। বাচ্যং স্বল্লাপত্যং তথ৷ 

প্রঃ ॥ চন্দ্রোবা যদি লগ্নেশঃ পঞ্চমভবনে স্থিতঃ | সৌমা- 

দষ্টে বদ! বা স্তাদ্গর্ডিণী তু তদ। ভবেৎ ॥ মতান্তরে বদাকাশে 
গুরুশুক্রবুধস্তদ। । প্রশ্নে কৃতে প্রবাচ্যেয়ং গর্ডিণী ক্ষেমপুর্ববিকা ॥ 

লাগ্নিক প্রশ্ঈগণন! | 

চন্রণুক্রৌ যদ গর্ভে লাভে বাথ বদি স্থিতো। তুদা পুগ্যবতাং 

বাচ্যমপত্যঙ্গন্ম নিশ্চিতম্। লাভপঞ্চমপৃচ্ান্থ প্রপশ্তেতে পর. 
স্পরং। চন্্রশুক্রৌ যদদাপত্যং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। পুজোঝ! 
পুত্রিক বাপি পত্বীগর্ডে ভবিষ্যতি ॥ ইতি প্রশ্নে বৃখৈজ্ঞেঘং 

পঞ্চমেশবিলগ্রপাৎ ॥ লগ্নেশপঞ্চমেশৌ চ নররাশিব্যবন্থিতৌ । 
তদ। পুত্রঃ সমাদেস্তঃ স্ত্রীরাশৌ স্ত্রীপ্রদৌ চ, তৌ॥ অবুগগ্নে 

স্থিতে মন্দে পুল্রজন্ম সতাং মতম্ ৷ সমলগ্নে সমাংশে বা পুত্রী- 

জন্ম স্ফুটং বদেৎ ॥ যদীন্দুঃ গুক্রভৌমাভ্যাং গর্ভো বা বীক্ষিতঃ 
শুভৈঃ। তদাসৌ জাক়তে পুল্লো৷ নাত্র কার্ধ্য বিচারণা ॥ পং. 
রাশৌ লগ্রপতিঃ নৃরাশিস্থং সুতাধিপং বীক্ষতে ৷ পুভ্রোভবতি 

তদ] বাচ্যঃ স্ত্রীরাশৌ ভবতি দারিক1 ॥ পঞ্চমাধিপতির্গ্নে সথুতে 

লগ্নেশরাশিপৌ । তদা পুলঃ সমাদেস্তঃ পৃচ্ছকন্ত বুধৈঃ কিল। তথা 
পুলঃ সমাদেশ্য স্ত্রীরাশৌ স্ত্ীপ্রদৌ চ তৌ॥. ইতি গভজ্ঞানপুচ্ছ।। 

অথ গডক্ষেমপৃচ্ছা। ক্ষেমপ্রশ্থে চ গভস্য গর্ভং গর্ভাধিপো- 

যদি। ন পণ্ঠতি গ্রহঃ ক্রু,রসুত্রৈবান্তি চ্যুতিস্তদা ॥ অবিনষ্টোযদা 
গরভাধিপোগর্ভং নিরীক্ষতে । তদৈব প্রসবোবাচ্যোনান্থা ভু 

বিনিশ্যয়ঃ॥ ইতি গর্ভক্ষেমগ্রকরণম্। 
অথ মাসজ্ঞানপৃচ্ছ।। মাসজ্ঞানস্য পৃচ্ছায়াং গর্ভিণ্যাভৃপ্ত- 

নন্দনঃ | লগ্রচ্চ যতমে স্থানে মাসানাখ্যাতি তাবতঃ ॥ ইতি মাস- 

জ্ঞানপ্রকরণম,। 

অথ পুভ্রলক্ষণমাহ | লগ্নে শুভগ্রহে যাতে স্থৃতস্থে চ শুভ- 

গ্রহে । তদ। পুত্রঃ সমাদেখ্ঠোনিশ্চিতং প্রষটুরুত্তমঃ || যুক্তে 
দৃষ্টেইখবা! সৌমোঃ শ্বামিনা বা বিশেষতঃ । পঞ্চমে কথয়েজ্জন্ম 
স্থতানাং চিরজীবিনাম্ ॥ একং বা দ্বেংখবাপত্যে ভবিষ্যতেহত্র 

সংশয়ঃ ৷ দ্বিস্বভাববিলগ্নে চেত্তত্র সন্তি শুভগ্রহাঃ ॥ তদাপত্য- 

দ্বয়ং বাচ্যং দ্বিস্বভাবে বুধৈঃ স্ষুটম্। চরে বহুনি জায়স্তে স্থিরে 

একং বরং মতম্ ॥ চত্বারি থেউধুগ্মানি চেস্তবস্তি যদৈকদ] ৷ তদা- 
পত্যদ্বয়োৎ্পণ্তিঃ পৃচ্ছালগ্নে সতাং মতম্ ॥ ইতি পুক্রলক্ষণপ্রক- 
রণম্। 

অথ দিনরাত্রিজ্ঞানমাহ । দিনরাশ্,দয়ং লগ্নৎ লগ্নস্বামী কিল 

গ্রহঃ। পণ্ঠেদ বদ| তদ| জন্মর্দিবা। বাচ্যং বিচক্ষণৈঃ ॥ ইতি ॥ 
অথ পরজাতকজ্ঞানার্থং যোগমাহ । লগ্মং চন্ত্রং গুরুর্নৈবং 

পশ্তেদ্গর্ভস্তদান্তজঃ ৷ পাপঘুক্তে!পুনঃ সার্কচন্ত্রে বাচ্যোহন্যসম্ভবঃ॥ 

রবিযুক্তৎ বদ1 চন্দ্র ন পণ্ততি বৃহস্পতিঃ । তদ। গর্তোইন্য- 

জোবাচ্যে। নির্কিকল্পং মনীধিভিঃ ॥ইতি তাজকাচাধ্যকৃতে প্রশ্ন- 
গ্রন্থে গর্ভপৃচ্ছ। বিংশতি প্রঞরণম্। 



তাজক প্রশ্নগ্রন্থঃ | ] 
' অথ রাজাপর্দগ্রান্তিপৃচ্ছ! ৷ হর্যাবন্থে নভোনাথে তুঙ্গাদিস্থে 

শ্রভেক্ষিতে । বিস্তকেন্ত্রত্রিকোণন্থে রাজ্যাদিপদংৎ লব্ষয়েৎ ॥ 

মূর্তিঃ সপ্তমনাথেন শ্বোচ্চাবস্থেন বীক্ষিতঃ। দর্দাতোব পদা- 

বাণ্তিং লগ্নগেছে গুরৌ স্থিতে ॥ স্থিরলগ্রে পদাবাপ্তিঃ সৌম্য- 
স্বামিযুতেক্ষিতে। তদদাপ্যেব পদাবান্তিং লগ্নং লগ্মেশ্বরোংপি 

বা। তত্র স্থিরে ৮6 রাজোশে রাজ্যাবাধিশ্চ ভূভূজাম্ ॥. 

স্থিরং পদং স্থিরে প্রোক্তং দ্ব্ঙ্গে চাপি গুতাদিকৈ:। ক্রুর- 

যোগে চ বেধে চ ভবত্যেব পদচ্যুতিঃ ॥ চতুঃপঞ্চদশাবন্থৈঃ 

কেঞ্জকোণগতৈর্রীহৈঃ | বাহিত চ পদাবাপ্তির্দেশবংশানুসা- 
রতঃ ॥ তুঙ্গস্থ্মুর্তিগেঃ থেটেঃ শেটৈমূলত্রিকোণগৈঃ । আক- 
শ্মিকা পদ্াবাপ্তিঞ্সবং স্তোকাছ্যগেহগৈঃ ॥ বর্গোত্বমে শুভৈর্যুক্তে 
শীর্ষোদয়ে সমাশ্রিতে। বিযুকে ক্রুরবর্গাটোঃ পদাবান্তির্ হুল্ভা । 
অন্যোন্তক্ষে্রমালোক্য মৃ্তীশ্বরপদেশ্বরৌ । এবমিনুর্কর্যাম- 
নাথমুর্তীশাভাং পদার্শকঃ ৷ পদেশশ্চেৎ পদং পণ্ঠেৎ তৎপদধ, 
স্থিরং ভবেৎ। মধ্যনেশে শুভে স্থ্্য্যং রাজ্যভ্রংশস্ত পাপকে। 

ইতি তাজকে রাজ্যপদ প্রাপ্তিপৃচ্ছৈকবিংশতিগ্রকরণম্। 
অথ সেব্যসেবকপৃচ্ছা । উদয়তি শীর্যোদয়তে পৃষ্ঠোদয়ে 

নির্গমে চ পৃচ্ছাক়াং ৷ প্রীতিকরঃ সন্বন্ধস্তদ্বিপরীতে চবিপরীতম্ ॥ 
লগ্নান্থ্িতীয়াষ্টমসপ্তমসংস্থা যদ! গ্রহাঃ। পাপাঃ সেব্যসেব- 

কয়োর্বহ্তাদিকং কথয়ন্তি॥ ন্বামিপাপৈর্মরণং সপ্তমগৈ স্তত্র 
পঙ্যুতে । তত্র ক্ষয়োদ্িতীয়ে তেষু নরোনাত্রয়েন্নাথম্ ॥ লগ্মা- 

স্থিতীয়পপ্তমনিধনস্থা ভবস্তি যদি সৌম্যাঃ। প্রীতিধ্নমা- 
রোগ্যং সৌখ্যং তদ। দ্বয়োঃ সেব্যসেবকয়োঃ ॥ লগ্নে শীর্ষোদয়ে 
প্রশ্নে হানে পৃষ্ঠটোদয়ো ভবেৎ। সেব্যসেবকয়োঃ প্রীতির্বিপরীতে 

বিপর্ধ্য়ম্ ॥ ইতি সেব্যসেবকজ্ঞানপ্রকরণম,। 
অথ সেব্যসেবকশুভাগুভপৃচ্ছাজ্ানম্ ৷ ধর্ম্ার্থকামং বিবিধং 

মনঃস্ুখং জয়োলাভঃ | শীর্ষোদয়ে বিলগ্নেংপি পৃচ্ছাকালে 

ভবেৎ সর্বম্॥ সৌম্যবর্গেখখবা লগ্নে সিদ্ধিঃ শীর্ষোদয়েহপি 
ট। অসিদ্ধিত্বন্তথ। বাচ্যা মিশৈর্মিশ্রাপ্নকং ফলম্॥ কেন্ত্র- 

তিকোণটগৈঃ সৌযোঃ ক্রুরৈঃ শত্রত্রিলাভগৈঃ ৷ নৃণাং সর্বার্থ 

সিদ্ধিঃ স্তাদনথা তু বিপর্য্যয়ঃ ॥ বৃষসিংহতুলাকুস্তাঃ শুতদৃষ্াশ্চ 

লগ্মগাঃ। গুভযুক্তাঃ গুভাহোরা বর্গশ্রেষ্ঠানবাংশকম্॥ শোভনা: 

সর্ধভাবেষু, শুভারিপ ফাষ্টবর্জিতাঃ। এবং ক্রঃরাবিনাশাক্গ 
'লাতপক্রবিবর্জিতাঃ॥ উচ্চাদিস্থানগাঃ সৌম্যাঃ ক্রুরা বা 
তন্ধজায়গাঃ। ধনকেন্দ্রত্সিকোণস্থা লাভক্ষেমকরা মতাঃ ॥ 

লগ্াউব্যয়গশ্চজো নেষ্ঃ ক্গীণন্ত সর্ববতঃ। পুর্ণ; কেন্্রত্রিকোণস্থঃ 

লাগ্রিকগ্রশ্নগণনা | ৫৩ 

সদৈব ত্র্যায়পঃ গুভঃ ॥ ইতি তাঁজকে সেব্যসেবকণুভাশুভপৃচ্ছা 
স্বাবিংশতিপ্রকরণম্। 

অথ সদ্যোবৃষ্টিজ্ঞানম্। শুফাঃ শনিনূর্যযকুজাঃ সলিলময়ে' 
চক্্রভার্গবৌ কথিতৌ ॥ আশ্রয়সমস্থন্ূপৌ শশিহ্কৃতদেবেন্্রপূজো 
চ॥ ধনুরমমীনমূগাঃ কুস্তাঃ ককিবৃশ্চিকতৌলিসংল্রকাঃ সপ্ত। 
জলরাশয়-এতে স্থ্যঃ শেষাজলবর্জিতাঃ পঞ্চ | সঙ্গলে নিক্জলে 
রাশাবল্লস্লং তবতি বর্ধান্থ। জললগ্রং গ্রহৈধুক্তিং সজলৈঙ্জল, 
দায়কম্॥ ভূগুন্থতাৎ প্রাবৃষি শীতরশ্িঃ শ্মরস্থিতঃ সৌমা, 
বিলোকিতশ্চ। পতঙ্গপুল্রাদথবা ত্রিকোণে কলত্রপোবা জল 
পোতহছেতুঃ ॥ সজলোলগ্নেশবর্গে চাপ্যাংশস্থৈর্ঘনং জলং 
শুরুপক্ষে শশী দৃষ্টোইথবা! যুক্োযদা শুটভঃ ॥ লগ্নপোনীচসং 
স্থশ্চ কেন্ত্রস্তথোবা জলার্পকঃ| রাশিশ্চেৎ কন্তটমীনে লে 
স্থাঃ কেন্্রস্থাঃ ক্রুরবর্জিতাঃ ॥ পূর্ণেু শুক্রদেবেজ্যাবুধৈযুক্তা, 
জলার্পকাঃ ৷ লগ্নহু্ধ্ে বদা স্থানে গুক্রেন্দ,গুরুচন্রজৌ ॥ অস্মিন 
যোগে মহাবৃষ্ট্যা গুভকালঃ সতাং মতঃ। কণ্টকগতেষু খেটেষু 
গুতযুক্তেষু সর্ধতঃ॥ পাদদোন। বৃষ্টিরাদেশ্ত। সৌম্যাসৌমাপ্রমা- 
ণতঃ। অন্তে চ রাশয়ঃ সর্বে কেন্দ্রে সাধুগ্রহধু্তাঃ ॥ তদাদ্ধ- 
বৃষ্টিরাদেশ্তা সৌম্যাসৌম্যপ্রমাণতঃ ৷ তদার্ধবৃষ্টিরাদেশ্া! বৃষ্টি 
জ্ঞানবিশারদৈঃ ॥ নির্জলারাশয়ো লগ্নে শুভাঃ সৌমাগ্রহৈ- 
যুতাঃ। দ্বিপাদদে বৃষ্টিরাদেশ্তা বৃষ্টিভঞানবিশারদৈঃ ॥ শুক্ষে লগ্নে 
গুতৈঃ খেটেবৃষ্ট্যভাবঃ প্রকীর্তিতঃ। পৃচ্ছায়াং তুর্গে সোরে 
ছুর্ভিক্ষঞ্ণ সবিগ্রহং ॥ বৃষ্টিপ্রশ্নে কুজে মুত্তো বৃষ্টিঃ পততি চঞ্চল! । 

দানবেক্ত্রেজ্যসংযুক্তে ভবেছু-্টিগরীয়সী ॥ লগ্নে শুক্রঃ কুজশ্ত্্র: 
শনিন্তত্র ভবেদ্ যদি। অতিবুষ্টিন্তদাদেশ্তা নানাশ্চ্যাকরী 

জলৈঃ ॥ - সর্ধান্ধকারিকাবৃষ্টি বিছাৎ পততি সর্ধতঃ। সলিলৈ- 
রনিলাশ্রিত্বাৎ করকৈর্ধষণং ভবেৎ॥। জললগ্বে চরে লগ্নে 

ৃ্টিদ্বাদশযামকৈঃ | চরে লগ্নে ধনে সৌম্যে মাসতোবৃষ্টিরু রম] । 
জললগ্নে শুভে মৃত্তোঁ সদ্যোবৃষ্টিং বিনির্দিশেৎ ॥ লগ্নে স্থিতে 
শুভে মৃত দ্বিদ্ধাদশদিনৈর্ভবেৎ। বৃষ্টিপ্রশ্নে স্থিরে মৃত স্বিস্া 
দশদিনে জরলম্ ॥ ইতি তাজকা চার্ধ্যবিরচিতে প্রশ্নগ্রন্থে বৃষ্টি পৃচ্ছা- 

,অ্রয়োবিংশতিপ্রকরণম্। 
অথ নৌকাপ্রশ্মাহ। পৃচ্ছেৎ কুশলমায়াতং লাঞ্চ ব্যব- 

হারতঃ। বুড্ঞনং প্লিবনং বাচ্টুং নাবিপ্রশ্নে চতুষ্টকং ॥ লগ্রং 
পশ্তি লগ্নেশশ্ছিদ্রং ছিদ্রেশ্বরো য্দি। ন বুড্ডতিপ্পাতোলাভো 

ভবতি নিশ্চিতং তদা। ॥ লগ্মপশ্ছিদ্রপশ্চাপি জাক্নায়াং যদি 

তিষ্ঠতঃ ৷ তদা প্রতরণং প্রশ্নে রাষ্মেতি রবং বণিক্॥ অস্তং- 

৭৭ 
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গতোছপি লগ্নোশোলগৃতুর্য্যে তথাষ্টমে । ক্ররাতি্টস্তি পৃচ্ছায়াং 
মৃতঃ পোতপতিস্তদা ॥ লগ্ং পশ্যতি লগ্মেশশ্ছিদ্রে পততি 

বাকপতিঃ॥ ব্যবহারান্মহালাভস্তদ্ধি প্রশ্নে সতাং মতং ॥ বল- 

যুক্তে বিলগ্নেশে ছিত্রং যাতে চ ভার্গবে ৷ অক্র,রাধুষিতে তত্রা- 
ংখো লাভে। জলোস্তবঃ ॥ অষ্টমে চন্ত্রসংযুক্তে পৃচ্ছালগ্নে 

বলোৎকটে । পরদেশীয়বস্তনাং লাভঃ শতগণোভবেৎ ॥ 

উচ্চাষ্টমে শুভৈযুক্তে তুলালগ্নে বলাশ্রিতে। পরদেশীয়বস্তুনাং 
লাভঃ শতগুণোভবেৎ ॥ প্রশ্নলগং সুখং স্তাদশমং ক্রু,রঃ স্মরস্ত 

কালং। তুধ্যং পাতালমানুরিতি বচনেন ধনং পত্রস্ত ইত্যধি- 
গন্তবাম্॥ দ্বিচতুঃপঞ্চগৃহাদক্ষিণাদিক ন চ দশব্যয়লাভঃ। 

বামে ভাগে ছিদ্রং গশ্চাৎথ বঙ্ঠঞ্চ তম্গিকটং ॥ এধু গুটভরগুনৈ- 
রশুতং কথাতে শুভাঃ কেন্ত্রে। যষ্টে ব্যয়ে ক্ররেহস্তমিতে নৌ 
বেতি স্থথেন ॥ লগ্নে দক্ষিণভাগাঃ শুভাগশুভং গচ্ছতাং যানে। 

বামভাগে তু পুনঃ কুরুতে ব্যাবর্ধনং নান্তৎ ॥ ভৌমে দশমে 
চক্রে বিছ্বাঙ্পাতাৎ বিভজাতে পোতঃ | হিবুকম্থে ভৌমে ব 
বহ্িবধঃ কিমপি বা! দহতি ॥ লগ্নে চেদ্ভৌমশনী স্থখেন ভঙ্াতে 
লগ্পপোবক্রী। যদ্বা যন্মিন রাশৌ লগ্নেশন্তম্ত রাশেরধীশঃ ॥ 
বক্রেণ নৌর্ধাত্যাভোতি লগ্রাধিপে শুতৈর্দু্টে। বস্তসমেতা 
ক্র,রৈ?ষ্ে সাভ্যেতি বস্তন1 বিনা ॥ অথব! লগ্লাধিপতির্বিলো 
কমতি কর্ম তদিহ মার্গে নৌঃ। কর্াধিপতো পহাতাল্লবায়স্চ 

হুশ্চিকো কর্ীপতিঃ ষষ্ঠপতিব্ধাযগতোবাষ্টমে 

বাপি । পোত্বন্ত হি পরবাসঃ কথিতং তাজিকশ্াক্রমতধৈতৎ ॥ 
অথ হিব্কেশোমন্দশ্টৌরভয়ং ক্ষীণচজদৃষ্ট: ৷ সম্পূর্ণচজজদৃষ্টো- 
বাতোপদবভয়ং কুরুতে ॥ কর্মেশঃ কুরনুতঃ কন্মগৃহং পাপ- 

বীক্ষিতং ভবঙ্ি। বিতনোতি কৃপভঙ্গং প্রহরণভঙ্গস্থ। দৃষ্তাতে ॥ 

ক্ররদ্বরসংযুক্তঃ কর্মেশোনাশকোভবতি। রাশ্ঠংপতৃক্কিযুক্ত্যা 
আদামধ্যাস্তদেশে তু ॥ সহ্দজশোমার্গস্থঃ আুরযুস্ধঃ ক্রুরবীক্ষিতো- 

বাপি। যানে প্রধানপুকষং করোভি মন্দত্বং প্রহরণাবস্থং ॥ 

অথ মুভাগতে। মন্দঃ শ্রশিনৃষ্টোভবতি নাশকরঃ। বেশ্মপতিঃ 

কন্বস্থন্তদা। বিলম্বেন নৌরেতি ॥ হিবুকাধিপতিদৃষ্টোলগ্রেশঃ 
শ্যাবীক্ষিতোবাপি। ক্ষেমেখ তদা যানং শব্রসকাশাৎ 

সমায়ানি। , অথবা নিবৃত্তিভবনং বিলোকরতি চন্ত্রম! বলবান্ ॥ 
বানম(তলাভযুক্তং তদ! পুনঃ শীত্মায়াতি। বকর্শান্বামী দ্বাদশ, 

রন্ধগতোবা ভদ্ান্তদেশে নৌ, ॥ ক্র,রাস্তঙ্গাংশে করোতি 
তুঙ্গন্ত নিয়মেন। যদি ভবতি ককিলগ্নং নিশাধিপবীক্ষিতং জল 

পবন্দাশে ॥ 

পতের্বা। ভূগুণ! ৃষ্টং লগ্মং সমুদ্রমধ্যে তদা ভঙ্গঃ ॥ বর্ণস্বামী 

লামিকপ্রশ্নগণনা | [ তাজকগ্রশ্নগ্রন্থুঃ॥ 

ক্রুরোরুধিরেণ বিলোকিতো হিবুকং । পদ্থর্তি' যত্র গতোইসে 
পরালয়স্থলে চটতি ॥ অথ সৌমাগ্রহযুক্ঞোদৃষ্টোবাপি শটন- 

শ্চরঃ। যানাপযানং ক্ষেমেখ গময়তি বলাদপি ॥ যীনে শুক্রং 

চন্ত্রঃ প্রতি রাশ্তত্তং সংস্থিতং ছি যদি। হিবুকম্থানাধিপত্তি- 
শনগ্রহবীক্ষিতোইপি যদি ॥ ব্যয়গোবায়ভবনেশোবায়ভবনাস্তো 
কর্কেইথ পৃচ্ছা চে। ভৰতি তদা জলখধ্যে গ্রাহরণভঙ্গোন 
সন্দেহঃ॥ যুগ্যে মৃত্রাস্থোবা খমিভৌঁমেন বিলোকিতোরবিণ! 
চ) একাংশে প্রশাস্তে গতস্তদা তটে যানন্তঙ্গঃ স্াঁৎ ॥ সহ- 
জেশঃ কেন্ত্রসংস্থঃ ক্রুরেণ বীক্ষিতোবাপি। বত্বেন প্রধান- 
পুরুষং করোতি মন্দং গ্রহবলাবস্থম্॥। অস্তেশঃ কৃপাঙ্গং ভুনজ্ি 

সংঘুক্জোবীক্ষিতঃ পাপৈঃ। নবমস্থঃ সংদৃষ্টোরবিগ। চন্দ্রেণ 
পরদেশে ॥ অঙ্গারকং বুধযুজং ভৃতীয়গোমন্দোবিলোকয়তি । 

লগ্নেশোবা লগ্নহ পশ্তঠতি চেৎ পোতঃ পরবাসঃ। অস্তমিতে 

নীচে ঝ৷ সৃত্ুপতির্ধা নবমগোরিপুক্ষেত্রে। লাভঃ স্বর্পতা ব 
কদ্দাচিৎ সর্বথা লাভঃ ॥ লগ্মপততির্ব্িলগ্ং বিলোকয়তি নৈবং 

মৃত্যুপোমৃত্যুং । যানং মজ্জতি জলনিধাবিতি কথিতং তাজকা: 
চার্্যঃ ॥ লগ্মপোমৃত্যুপশ্চাপি অন্তে স্তাতামুভৌ যদি। গুদ! 
চাপলিক!ং কৃত্বা! যানমায়াতি মন্দিরম্॥ ক্ষেমেণায়াতি নৌঃ 
প্রশ্নে মৃত্যুযোগে সমাগতে। রোগিণাং মৃত্ারাদেশ্োবন্ধঃ 
শীঘ্বং প্রমুচ্যতে ॥ ব্যয়ে ধনে স্মরে ক্রুরে এতেষাং সপ্তষে 

শশী। যোগোহয়ং মৃত্যুদ্ঃ সদ্যশ্চন্দ্রে পাপধুতেইথবা ॥ লগ্নে 
তুধ্যে স্মরে চক্রে মৃত্যুযোগন্তদা পরঃ। রোগিখোমৃত্যারেতেবু 
স্বস্থে বিপদম্বাদিশেৎ ॥ স্থিরলগ্নে গুরুদৃষ্টে পরবাসোভবতি 

যানপাত্রস্ত । পৃচ্ছাকালং জ্ঞাত্বা বন্তবাং গ্রহবশাচ্চৈতৎ ॥ 

মধ্যস্থানপতির্বা! ত্বিকোণপঃ পাপবীক্ষিতবতি । লগ্রঞ্চ পশ্বতি 

যদ প্রবাসোন সন্দেহং ॥ আগঙ্ষত্যন্তগৃহে দৃষ্টে মনোন শশধ- 

রেখাপি। কথয়স্তন্তগৃঠং পথি রিপুপতিঃ শনিদৃষ্টমবিকুদ্ধম্॥ 
যদ্দি জীবোথ বুধোবা পশ্তত্যন্তং তদা! বলে বা নিবৃত্তিং। অথ 

যদি ভোমঃ পশ্ততি মুহাবলোজয়বিপর্যাসঃ ॥ রবি দৃষ্টং লগ্নং 

লগ্মপতিশ্বন্দবুতোবীক্ষিতোইপি বা । যবনাচার্ো্&ং চৌরেম্তদা 
ফানম্ ॥ | 
ইতি স্্রীরসিকমোহন চট্টোপাধায়-সঙ্কলিতে প্রকাশিতে ছ 

ফলিতজ্যোভিষে ক্ীভাজকাচাধ্যচিরচিতে প্রশ্ব- 
আন্থে নোঁকাজ্ঞানৎ চতুর্বংশতিপ্রকরণম,। 

সমাগুয.। 



্রশ্নকৌ মুদী । ] 

প্রশ্বকৌমুদী। 
শক্যযাযুক্তং প্রণম্যাদৌ শিবং সম্তোবতঃ সতাম্। 
প্রীমদ্িভাকরাচার্ধ্যঃ করোতি প্রশ্নকৌমুদীম্ ॥ 

প্রশ্নে চেশ্মোলিনঃ সর্ব সন্ত সর্বগুণান্থিতাঃ | 

শিবশক্িপ্রভাবেন প্রশ্নং বক্ুং মমোদ্যমঃ | 

মশ্মৈ কন্মৈ ন দাতব্যং দাতব্যঞ্চ সদাঁশয়ে ॥ 

অথ ক্ষেত্রাধিপম্। ভোৌমগুক্রজ্ঞচন্্রার্কসৌম্যণুক্রারজীব- 
কাঃ। রবিজার্কীজ্যক! এতে মেযার্দীনামধীশ্বরাঃ ॥ ইতি ক্ষেত্রা- 

ধিপকথনম্। | 
অথদ্দিগধিপং | রবিগুক্রকুজোরাহুঃ শনিশ্জ্রোবুধোখুরুঃ | 

পূর্বাদিককুভান্নাথাঃ ক্রমাজ্জ্েয়!ঃ সদৈবতৈঃ । ইতি ককুভাধি- 

পরতিকথনম্। 

অথ জলচরাদিজ্ঞানং । চন্ত্রগুক্রৌ জলচরৌ জীবজ্জে গ্রামচা- 

রিশৌ। অর্কার্কিরাহুভৌমাশ্চ ভবস্তি বনচারিণঃ ॥ ইতি জলচরা- 
দিকথনম্। 

তথ প্রভাতানামধিপাঃ । প্রভাতং বুধজীবৌ চ মধ্যান্ৃশ্চা- 
কতুমিজৌ । রাত্রিশ্চৈবাপরাহ্নস্চ রাহুমন্দৌ ক্রমান্তবেৎ॥ ইতি 
প্রভাতাদদিনির্ণয়ঃ | 

অথ তির্ধ্যগৃরৃশ্তাদিজ্ঞানং ৷ তির্ধাগ্দুশৌ সিজ্ঞৌ চ বক্রা- 

কাবৃজুদর্শিনৌ । সমদৃষ্টো চন্দ্রজীবৌ শনিরাহ্ অধোদৃশো ॥ ইতি 
তিথ্যগৃদৃশ্বাদিকথনম্। 

অথ ধাতুক্তানং। শ্লেম্রাণো চদার চ বা তুলৌ রাহু- 

হধ্যজৌ। পিত্তাধিকো কুজার্কৌ 6 সমধাতু জ্ঞর্জীবকৌ। ইতি 
ধাতুকথনস্। 

অথ স্থাহুঞ্জানমূ। কটুস্বাদূ কুজার্কৌ চ জীবজ্ঞৌ মধুরো 

স্তৌ। ক্ষীরামৌ শশিশুক্কৌ চ তিক্কৌ রাহুশনৈশ্চরো ॥ ইতি 

স্বাহকথনম্ ॥ 

অথ দ্বিপদাদিজ্জানম্। স্বিপদৌ গুরুণুক্রৌ চ কুজন্্যো চতু- 
্পদৌ। সরীস্থপৌ রাহুচন্ত্রৌ বুধসৌরী চ পক্ষিণৌ ॥ ইতি দ্বিপ- 

দ্বারদিকথনম্। 

অথ জাত্যাপ্বিপক্তানং । গুরুতুক্রো সদ] বিপ্রৌ কুজার্কোৌ 
্িয়ো স্থৃতো।। বুধঃ শৃদ্রঃ শশী বৈশ্রোগ্রেচ্ছে। রাহুশনৈশ্চরৌ ॥ 
ইতি জাতাধিপকথনম্। 

অথ সলাদিজ্ঞানং । চন্দ্র; স্থলঃ কুশঃ গুক্রোবক্রার্চৌ চতুর 

লাগ্নিকপ্রশ্মগণনা | ৫৫ 

শ্রকৌ। বঞ্তুলৌ বুধজীবৌ চ দীর্ঘো রাহুশনৈশ্চরৌ ॥ ইতিস্থুলা- 
দিকথনম্। 

অথ গ্রহাণাং বর্ণজ্ঞানম্। রক্তবর্ণোদিনার্ধীশোগৌরাশ্চন্দ্রেজা- 
ভূমিজাঃ । শ্তামোবুধঃ সিতঃ শুক্রঃ কৃষৌ রাহুশনৈশ্চরো ॥ ইতি 
গ্রহবর্ণকথনম্। 

অথ নৃপাদিজ্ঞানং। রবিচন্দ্রো রাঙ্গানৌ কুজোনেত। বুধঃ 
শিশুঃ। সচিবৌ গুরুশুক্রৌ চ প্রেষ্যো শনিভূজঙ্গমৌ ॥ ইতি 
নৃপাদিকথনম্। 

অথ দিবারাত্রিজানং পৃষ্ঠোদয়শীর্যোদয়জ্ঞানঞ্চ। বুষাজাশ্শিনু- 

যুক্কক্রি“মৃগারাত্রি্বিযগ্মরকাঃ ৷ পৃষ্ঠোদয়াস্ত শীর্ষাখ্যা দিবাশেষা- 
্বয়োর্ববঃ ॥ ইতি দিবারাত্র্যাদিকথনম্ । 

অথ পুমাদিজ্ঞানম্ ॥ সুর্য্যেজ্যারাঃ সদা পুংসাং পতরঃ 

পরিকীন্ঠিতাঃ । ভার্গবেন্দু পতী স্ত্রীণাং ক্লীবস্ার্কিবুধৌ প্তী ॥ 

ইতি পুরুষাদ্যধিপকথনম্। 
অথ উদ্দাসীনভূপালাদিজ্ঞানম্। ভূমিপোদিননাথশ্চ তপন্থী 

চন্ত্রমা সদ!। ভূমিপুত্রঃ ন্বর্ণকারোয়লেচ্ছোইপি সিংহিকাস্থতঃ ॥ 

ইতি ভূপালাদিকথনম্। 
অথ স্থাননির্ণয়ম্। চন্্রগুক্রৌ জলাধারৌ গুরুর্দেবালরস্তথা । 

রবিশ্তুষ্পথঞ্চেব শশিজোইপীষ্টকালয়ে। দগ্ধভূমির্ভমিপুজো- 
বাহ্তুমিঃ শনৈশ্চরঃ। ধনং বদেব্রষ্রতূমৌ চতুর্থে যদি | শনিঃ | 

অথ রাশিতঃ স্থাননির্ণয়ম্। মেষাগারে তু মেষক্ষে নরাগারে 

তু মন্মথে। বুষে গোষ্টে বদেননষ্টং জলপার্খে মৃগাস্তকে । জলে- 

ইলিককর্কিমীনেষু বনে মৃগেন্দ্রকুন্তয্নোঃ । পথি চাপে ধটে হটে 
কন্ঠায়াং তরণৌ লুকং। ইতি স্থানকথনম্। 

অথ নৃরাম্াদিজ্ঞানম্। কন্যানৃযুক্তুলাকুম্তধনুঃপৃববাদ্ধিমেব 

চ। এতে বৃরাশয়োজ্ঞেয়াঃ শেষা; খ্যাতাঃ স্বনামতঃ । ইতি 

নূরান্ঠািকথনম্। 

অথ রাশীনাং দিগ্বলকথনম্। প্রীচ্যাং ধনুশ্র্ষসিংহাযাম্যাং 

গোমুগকন্তকাঃ | পশ্চিমে ঘটধটদ্বন্বং সৌম্যে মীনালিককটাঃ ॥ 

ইতি দ্িগ্বলজ্ঞানম্। 

অথ কেন্দ্রাদিজ্ঞানম্। লগ্সপ্তচতুঃকাষ্টাঃ কেন্দ্রসংজ্ঞা প্রচ. 

ক্ষতে। নবমেষু ত্রিকোণং স্তান্সেষাদাবোজধুগ্মকৌ। ॥ ইতি 

কেন্জাদিকথনম্। 

অথ উদ্ধাদিজ্ঞানম্। স্থিবে নীচেক্ষিতে চোক্ধে চরে নীচে- 
ক্ষিতেক্ষিতৌ । দ্ব্যাম্থকে মধ্যদেশে তু ীচাংশে ভূমিমপ্যতঃ 
ইতি উন্ধারদ্রেকথনম্ 1 
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অধ বয়োজ্ানং ! নৃণাং মনোগতানাঞ্চ জীবন্ত বয়সং 

বদেৎ। শ্তন্তাপশ্চ নিশানাথোবালকোভূমিজঃ সদ । বুধো- 

ইপি স্তাৎ কুমার্চ যৌবনাচ্যোতৃগুস্তথা। বুদ্ধাতিবৃদ্ধে 

কুর্যযাকী জীবোমধাবয়াঃ স্বহঃ। ইতি বয়ঃপ্রমীণকথনম্। 

ইতি.মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্বিভাকরাচার্ধ্যবিরচিতায়াং 

প্রশ্নকৌমুদ্যাং সংজ্ঞাধ্যায়ঃ গ্রথমঃ। 

অথ মানসবাচিকাদিপ্রশ্নজ্ঞানমাহ। প্রশ্নস্ত দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং 

মানসং বাচিকং তথা । আদে তু বাচিকং প্রোক্জং মানসং 
তদনস্তরং ॥ ইতি প্রশ্নতেদকথনম্ । 

অথ চরার্দিলগ্নফলং। স্থিরোদয়ে বদেল্লাভং ন সদা গমনা- 
গমৌ। স্থিতং তত্রেৈব ন মৃতং রোগশাস্তির্ন জায়তে। সুখী 
তিষ্ঠতি দূরে চ জয়ীযুদ্ধেন সংশয়ঃ। চরেইপ্যেবং বিপর্ধযাসো- 
দবযাত্মকে তু বিমিশ্রিতং ॥ শুতদৃষ্টযা বদেতেষু শোভনং ত্তান্ন 

চান্তথ । অশোভনং পাপদৃষ্টাঃ দ্বয়োর্ৃ্ট্যা৷ বিমিশ্রিতম্॥ ইতি 
চরাদিলগ্রফলকথনম্। 

অথ নষ্টলাভজ্ঞানম্। চগ্ঃ পুর্ণে। যদ লগ্নে পঠ্ঠেজ্জীবো- 
ইথব! তৃগ্ডঃ। লাভং বদেছ্বিনষ্টস্ত লাভে সৌম্যোষদা বলী ॥ 
ইতি নষ্টলাভকথনম্ । 

অথ কাধ্যসিদ্ধিঃ । একঃ শুভোযদ। লগ্নে নবাংশে বা শুভ- 

গ্রহঃ। শীর্ষোদয়ে যদ! লগ্মং কার্য্যপিদ্ধিরদেত্তদ1 ॥ পাপযোগাদ- 
সিদ্ধিঃ স্তাদ্দ্বয়োর্যোগে তু কছতঃ। কার্যসিদ্ধিং বদেন্নিত্যং নাস্তি 

সিদ্ধিন্তদন্তথ] ॥ ইতি কার্য্যসিদ্ধিকথনম্ । 
অথ তম্বাদিদ্বাদশভাবফলভ্ঞানম্। স্থখং বর্ণ তথায়ূশ্চ তনৌ 

সঞ্স্তয়েস্ততঃ ॥১॥ রত্বং ধাতুং কুটুম্বঞ্চ বিত্তে সঞ্চিস্তয়ে- 

স্তঃ॥২॥ তৃতীয়ে ভ্রাতরং ভূতাং মাতামহমনস্তরম্ ॥৩॥ 
বন্ধ,ং শ্চ মাতরং সৌখ্যং চতুর্থে চিন্তয়েদ্বধঃ ॥ ৪ ॥ বিদ্যাং 
বুদ্ধি মন্ত্রঞ্চ পঞ্চমে স্থতমেব চ॥ ৫॥ পশুভীতিং মাতুলঞ্চ 

ষষ্ঠে ত্রৌর্ধ্যং বিচিস্তয়েৎ ॥ ৬ ॥ সপ্তমে চিন্তয়েৎ সৌধ্যং স্ত্িয়ং 
কামং ছি বর্্মচ॥৭॥ অষ্টমে চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞোরত্বমাযুন্ম তি- 
স্তথা ॥৮॥ তপোমাতুঃ সপত্বীঞ্ণ শ্বগুরৌ। ভাগ্যভে সদ1॥ ৯॥ 

. আল্ঞাং পিতরমৈশ্ব্ধ্যং কর্কর্মণি চিত্তয়েৎ॥ ১০॥ প্রাপ্তি- 

ঞাগ্রঙ্রমায়ঞ্চ বাহনং লীতভে সদা ॥ ১১।॥ কৃষ্যাদি মন্ত্রিণ 
ত্যাগং ব্যয়তে চিন্তয়েত্বধঃ ॥ ১২॥ এযু, তন্বাদিতাবেষু সৌম্য- 

লাগ্নিকপ্রশ্নগণন! | [ প্রশ্নকৌমুদী | 

স্বামিযুতেক্ষণৈঠ। সর্বপ্রোপচয়োজেরস্তদটগ্ঃ ক্ষতিরচ্যতে। 

ইতি তন্বার্দিফলকথনম্ । 
ইতি শ্রীমদ্ধিভা ফরাচার্ধ্যবিপপ্রণীতায়াং প্রশ্নকৌমুদাং 

বাচনিকগ্রশ্নীধ্যায়োদ্বিতীয়ঃ । 

অথ ধাত্বাদিজ্ঞানং। ধাতুং মৃলঞ্চ জীবঞ্চ ওজরাশেনবাং- 
শতঃ। জীবং ম্লং তথ! ধাতুং যুগ্ধনবাংশতঃ ক্রমাৎ ॥ ইতি 

ধাত্বাদিকথনম্ । 

অথ মাসাদিকালনিরূপণম্ | মকরাদোৌ বদে ঘটকং লগ্নন্য 

প্রথমার্ধকে ৷ শ্রারণাদেো তু শেষার্ধে গৃহন্তোত্তরদ ক্ষিণে ॥ উত্ত- 
রায়ণে দক্ষিণায়নে ইতি । তদর্দঞ্চ দ্বিধা কুত্বা বদেনম্মাসত্য়ং 
ক্রমাৎ। বিজ্ঞায় সময়ং যত্বাৎ মাসতুটল্যর্নবাংশটৈঃ॥ ইতি 
মাসাদিকথনম্। ও 

অথ দৃষ্টিম্পর্শাৎ জীবাদিজ্ঞানম্। উত্ধৃষ্্যা যদ! পৃচ্ছে জাবং 

গ্রাহ্মহাধিয়ঃ ৷ অধোদৃষ্টিবশান্ম,লং জানীক্াছিবুধঃ সদ ॥ বাহু 
মন্ডকসংস্পর্শাৎ জ্ীবচিন্ত। শুভগ্রদা ॥ বক্ষোদরকটিম্পর্শাৎ ধাতু 
চিন্তা মনোরমা। গুহ্যোরুবন্তিতোজ্ঞেয়ং মধ্যমং মুলচিস্তনং 

জানুজক্যাপদাৎ ভীবধাতুমূলনিরপণং ॥ সমদৃষ্ট্যা বদেদ্ধাতু' 
পরামৃষ্টং প্রযন্বতঃ ॥ ইতি জীবাদিকথনম্। 

অথ ধাতুপ্রকা রজ্ঞানম্। ধাতোর্বিনিশ্চয়ে জ্ঞাতে তন্ত লাভ 

বদেত্ৃতঃ। ধাম্যাধাম্যৌ তথা জেয়ৌ শুভাগুব্তবিচারতঃ। পাপ 
যুগ্মাংশকে ধাম্যং পাপাংশে ব। বদেৎ সদ।। অধাম্যং বৈপরীতে 
তু ধাম্যাধাম্যো দ্বিযোগতঃ ॥ ধাম্যোহস্থিত্রপুলৌহাদ্যাৎধাম্য 
কাঞ্চনাদয়ঃ ॥ ইতি ধাতুভেদকখনমূ। 

অথ ধাত্বধিপাঃ । শশিভার্গবয়োস্তারং মৌক্তিক্চাংশবে 

রবেঃ। নুর্য্যজস্ত বদেল্লোহং তথ। স্বর্ণং বুধস্ত চ। ভূমিপুত্রে তথ 
তান্তরং ধাতৃনামেব নিশ্চয়ঃ। গুরোরত্বযুতং হেমং রাহোরস্থি স্থনি 

শ্চিতম্ ॥ ইতি ধাত্বধিপকথনম্। 
অথ নবাংশতোধাতুজ্ঞানম্। হেমং তারং তথ! | সান্বং রঙ্গ 

পিত্ভললৌহকৌ । নাগং কাংশ্তং তথাপ্যস্থি নবাংশাহুক্রমা 
দেৎ॥ ইতি নবাংশতোধাতুকথনম্। 

অথ ধাতোরাকারজ্ঞানম্। অংশে মীনাজকুস্তানাং বদে? 

জব্যঞ্চ বর্ত,লং। সিংহালিঙ্বন্ ককীপাং দীর্ঘমন্তন্ত মধ্যমং ॥ ই 
ধাতৃভেদকথনং। 

অথ মুলজ্ঞানং। দা মূলং প্রাহ্মহাধিয়ঃ 

যুক্ত তন্ত প্রতেদঞ্চ গ্রহদৃষ্টিবশান্ধদেৎ ॥ ইতি মূলকথনং। 
টি 
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অথ জীবজ্ঞানং। জীবশ্চতুর্ব্বিধোক্জেয়োদ্বিপাদশ্চাপদস্তথ!। 
ছুপাদাশ্চতুষ্পাদোজীবতেদঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ইতি জীবভেদ- 
চখনম্। 

অথ দ্বিপদাদিরাশিক্ঞানং। তুলানুধুক্ধনুঃপুর্বং ঘটকন্ঠাপদ- 
য়াঃ। চতুষ্পাদশ্চাপশেযোমেষসিংহোবৃষস্তথা । সরীন্থপোবৃশ্চি-। 
চশ্চ মৃগককীঁপদাতুরৌ। মীনন্বপদসংজ্ঞঃ স্তাদ্রাীনামবিপান্তমী ॥ 
কচিৎ। মৃগপুর্বশ্চাপশেযোগোজপিংহশ্চতুষ্পদঃ । বৃশ্চিকোমূগ- 
শবাদ্ধং কর্কটোবহুপাদকঃ ॥ ইতি দ্বিপদাদিরাশিকথনং | 

অথ প্রেক্কাণস্থগ্রহবশাৎ শরীরে চিহ্ৃজ্জানং । লগ্নাদৌ গ্রহ- 
[গণ্ষ্্যা চিহ্নং মন্তকনেপ্রয়োঃ । কর্ণনাাকপোলেষু হনৌ বক্কে 

[দেছুবং ॥ যদি প্রশ্নোন্িতীয়ে গ্তাৎ্ৎথ বদেচ্চিহুন্ত লগ্রতঃ। 
চ&াংশবাহপার্েযু হৃৎকক্ষনাভিবস্তিকে | তথ। শিশ্সে গুদে টচব 
[ষণোরূকজান্থযু। জজ্ঘাইজ্ঘিশ্চ বদেচ্িহ্ছং . লগ্নাদ্দে কাণ- 
চাগতঃ। পাপযুক্তে ব্রণস্তত্র চিহনং শুভঘুতেক্ষণাৎ। আগন্তক: 

পরক্ষে চ স্বর্ষে চ সহপ্পং স্বৃতঃ ॥ সহ্জঃ সহ্জায়তে ইতি 

র্তেংপি ॥ ইতি শরীরে চিহ্ককথনং। 

অথরিশেষপ্রকারতোমৃত্যুঃ । শনৌ রাহৌ তথাশ্মানে 
:ভীমে বহ্কিবিষস্তথা। শশিজে ক্ষিতিপালাচ্চ স্র্য্যে কাষ্টচতু- 
পদাৎ। শুঙ্গান্ব। দত্তিনোবাপি রাত্রিনাথে দিতেইপি বা । তত্র 

শুক্রে চ জীবে চ নান্যতোইপি বদেন্মতং ॥ ইতি চিহনুকথনং। 
অথ যাদৃূশোমনুষ্যশ্চেতসি বর্ততে তজ্জ্ঞানং। কশ্চিদ্বলী 

লগ্নগতোগ্রহস্টেৎ্ড প্রঃ সমানং প্রবদেন্মন্থষ্যং। বৃত্তে কুটুরথং 

পবলোগ্রহণ্চেৎ ভ্রাতৃস্থিতে ভ্রাতরমেৰ বিদ্যাৎ। বন্ধ চ বন্ধুং 

ধলু মাতরঞ্চ পুভ্রে চ পুজ্তং রিপুগে রিপুঞ্চ। তথ! স্বসারং 

লবলগ্রহেযু বদেচ্চ ভা্যাং যদি সপুমস্থঃ। গ্রহোবলী চেম্ম- 
তিগে মৃতিঞ্চ ধঙ্মে চ ধর্ুং শ্বশুরং বদেচচ। মাতৃঃ সপত্বীং 

গ্রবদেচ্চ হেষুথগে গ্রহশ্েৎ জনকং গুরুঞ্চ। ততোইগ্রজং 

লাভগৃছে বদেচ্চ ব্যয়ে চ মন্ত্রী হিতকামকশ্চ। বক্রাশুকক্রৈ- 

কতরেহস্তগশ্চে বদেত্তদানীং পরকামিনীঞ্চ। গুরুর্দা সপ্তম- 

মাশিগঃ শ্যাৎ তদা স্বপত্বীং বিদধাতি চিত্তে । বুধোইপি বেশ্তাং 

প্রবদেচ্ছশী চ শনৈশ্চরস্ততব্রগতোহস্ত্যজাতাং ॥ ইতি মন্ুষ্য- 
কথনম্। 

অথণতেষাং বর্ণং বয়শ্চ | . তেষাঞ্চ বর্ণং গ্রহতুলামেব বয়শ্চ 

তাসীং কথিতঞ্চ পূর্বং। প্রুম্মনোগতনাঞ্চ বয়োবাচ্যং সু 

যত্ততঃ। পঞ্চকাষ্ঠানৃপাস্তত্বং রসথাদ্রিভূজাষ্টকাঃ । চক্ত্রারজে- 

ঘশুক্রাণাং রত্তিসৌর্ধযাৎ ক্রমাদ্বয়ঃ ॥ ইতি বর্ণবয়ঃকথনৎ । 

লাগ্নিকপ্রশ্নগণনা । €৭ 

অথ গর্ভং গর্ভনাপঞ্চ। বুধগক্রযুতে লগ্নে সগর্ভাং প্রবদেৎ 

ল্বিয়ম্। লগ্রাদ্ভূগুস্থতোযাবত্তাবন্মাং স্বনিশ্চিতং ॥ ইতি 

গর্ভমাসজ্ঞানম্। 

অথ গে স্ত্রীপুংজ্ঞানম্। গর্ভলঞ্চয়নাসম্ত রাশিঞ্জ পুরু- 
ষ্ত চ। গণর়েচ্চ সমে পুত্রং নারীঞ্চ বিধমে বদেৎ ॥ অন্যচ্চ । 

হুর্যাপুজ্রোষদা লগ্নাদ বিষমর্ষে স্থিতস্তদা । পুমপভাৎ বিজানী- 

রাত্স্ত্যপতাঞ্চ সমে বদেং। অন্যচ্চ ॥ বলঘুক পৃংগ্রহৈদষ্টে 

লগ্নে পুংরাশিগে বদ । পুমপত্যং বদেত্তত্র স্তযাপতাঞ্চ বিপণীায়ে । 

বলিচন্ত্রার্কিভৌমন্ে লগ্নে দৃষ্টে যুতে বদেৎ। বালবুদ্ধবুবানৃাং 

প্রস্থতীং গুরুভার্গবৌ ॥ ইতি গর্ভে স্ত্রীপুংকথনম্ । 
অথ যনজজ্ঞানং। রবৌ কেন্দ্রগতে লগ্নে যদি ভত্রস্সিতো 

গ্রহৌ। গর্তমধ্যে তু যমজৌ বলিনৌ তৌ বদেদপ্রবম্ ॥ ইন্টি 
ষমজকথনম্। 

ইতি সকলগণকসার্বভৌম শ্রীমদ্বিভা করা চার্ধয- গ্রণী- 
তার়াং প্রশ্নকৌমুদ্যাং ধাতুজীবাদিচিস্তা- 

ধ্যায়স্স তীয়ঃ। 

অথ চৌরাপহাতজ্ঞানম্। বর্গোত্বমে স্থিরাংশে বা স্থিরে 

প্রশ্নকুতোযদি । হৃতং তত্র স্থিতং দ্রব্যং নিজবর্গেণ চৌরি তং । 

চরলগ্নে চরাংশে ব! প্রশ্নে বর্গোত্তমেইপি বা। ভিন্নৈরপন্গতং 

দ্রব্যং ভবেনীতং স্থদূরকে ॥ ইতি চৌরাপহৃতিকথনম্। 

অথ স্থাননির্ণয়ঃ | লগ্রস্তাদৌ দ্বারদেশে বদেন্মধ্যে তু মধ্যমে । 

গৃহস্তান্তিমদেশে তু হৃতং তিষ্ঠতি চাস্তিমে ॥ ইতি স্থানকথনম। 
অথ নষ্টলাভঃ। শীর্ষেদয়ে বিলগ্নে চ শুভৈঃ সংযুতবীক্ষিতে । 

পৃচন্ত্রোবলোলাভোলাভে যর্ণি শুভে৷ ভবেৎ ॥ পঞ্চমে বা 

দ্বিতীয়ে ব! সহজে বা যা স্থিতাঃ। সোৌম্যগ্রহাবিনষ্টন্ত তশ্থা 
লাভং বিনিদ্দিশেৎ ॥ ইতি নষ্টলাভকথনং । 

অথ দিগৃগ্ানং ৷ দিগ্বাচ্যা কেন্দ্রগেঃ খেটের্নচেৎ কেন্দ্রে 
বিলগ্লতঃ ৷ নবাংশসংখ্যয়। বাচাং যোজনং বা ঘটীং তথ। ॥ 

ইতি দিকৃকথনম্। 

অথ চৌরজ্ঞানং। লগ্লা্ধিষমগে সৌরে পুমাংশ্টৌরঃ জং 

নিশ্চিতঃ। সমে সীমস্তিনী বাচ্যা লগ্মপান্থা বদেত্তথা | বয়ো- 

জাতিশ্চ বর্ণশ্চ দিগ্দেশঃ কথিতঃ পুরা! ॥ ইতি চৌরকথনং। 
অথ চৌরান্ত নামাক্ষরনির্ণয়্ঃ । নামাক্ষরং দ্রবাহঞ্,বর্দে- 

দে'ক্কাণভাগতঃ। যুগ্েষু সুনয়োবর্ণাপ্রেক্কাপাদৌ যতঃ ঞমাং ॥ 

্র্যন্ধিষট্কাক্ষরাণি স্থ্যযুগ্মন্ত কথিতং ক্রমাৎ। কার্দীনাং পঞ্চ- 
বর্থাণামধিপাঃ কথিত ইমে ॥ কুজ: শু(ক্রাবুধোজীবঃ কুষ্যজঃ 
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পঞ্চমাধিপঃ | যশবর্গাধিপশ্চন্্রঃ স্বরাণামধিপোরবিঃ॥ বর্গে 

চৌরাক্ষরং জেয়ং বর্থমাননবাংশতঃ। আদিদ্বরং নগেহ্ত্া 

দ্বিতীয়ং যুগলং শনৈঃ ॥ উউ দ্বৌ পঞ্চভিশ্চৈব রুদ্রৈঃ সন্ধ্যক্ষরং 
ন্বরং। অগ্ষরং যুগলৈহৃা। বেদৈর্বিন্দুং নিহত চ। এভিরক্কৈ 
সেকপোগাৎ হরেচ্চৈব প্রযত্বতঃ। চৌরসংখ্যাক্কমাঘেণ বদে- 

চ্টোরস্থ শেষতঃ।॥ যে চৌরা লিখিতাঃ পর্রে তৎসংখ্যেস্তদ্ধ'তং 

ক্রুবন্। শুক্ুপক্ষে ক্রমাদেব কৃষেঃ চৌরোতক্রমেণ চ। অংশকাজ্- 
হারতে দ্ব্যৎ দেকাপৈস্তস্করাঃ স্বতাঃ | রাশিভাঃ কালদিগৃদেশ, 

বয়োজাতিশ্চ লগ্নপাৎ ॥ 

ইতি পরনঙ্গৌতিষিক শ্রীযদ্বিভাকরাচার্ধ্যরচিতায়াং প্রশ্ন 

কৌমুদ্যাং নষ্টপ্রশ্নাধ্যায়শ্চতুর্থঃ | 

অথ বিবিধকার্ধ্যসিদ্ধিঃ । মৌগ্যাঃ কেন্দ্রত্রিকোণেযু পাপা: 
কেন্দ্রাষ্টমে নচেৎ । নরাণাং বিবিধং কার্ষ্যং সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতং | 

কেন্দ্রাই্টমত্রিকোণেষু পাপাঃ সৌম্যান্তদন্যভে । সর্ধকাধ্যবিনাশঃ 

হ্যাদিতি তত্র বিনিশ্চিতং ॥ আয়াদ্রিবাণরামেষু 'শুভোলাভ- 

প্রদোতবেৎ। ভেষু পাপানেষ্টফলানুরাশিষু শুভাং শুভাঃ ॥ 
কম্টান্তগাযপা। লৌম্যান্ণাং স্থানপ্রদান্তদা। নানার্থদাঃ সঘ। 

দ্রেরান্তে চেং লগ্রার্গপুত্রগাঃ ॥ দ্বাদশৈকাদণে গাপান গুভা- 
লগ্গঃ শশী । দশমন্থোরন চন্ত্রস্তদা শুভপ্রদোভবেৎ ॥ বিয়- 

দাননপ্যারিধনেষ চন্দ্রমামদ1। গুরুদ্ঃ শুভফলং পুজ্ে চেৎ 

'পমনাকুতহ ॥ গ্রিকোণাষ্টাপ্রিরামেম, পাপাহ কাধ্যার্থনাশদাঃ | 

ভপদান্ড মদ তেযু শভাঃ সব্দার্থসদ্ধিরাঃ ॥ সপ্তাষ্টবাণলগ্স্থাঃ 

ওহ্রাং পদোম্যশিরীক্ষিভাঠ। খহগ্রিরশরুদ্রেফু শখ চেদ্রোগিণাং 

শুশম ॥ | 

5 মহামহোপাধার শ্রীমদ্বিভাকরাচার্য্যবিপ্রণীতায়াং 

প্রশ্নকৌনমুদ্যাং শুভাশুভজ্ঞানাধ্যায়ঃ পঞ্চমঃ | 

অথ প্রোধিতশ্তাগমনং গমনং মৃত্্যুশ্চ। যুগ্মত্রিতয়বাণেষু 

আচৈদু রগহং বদ । অর্থাৎ দূরগরতস্ত আগমনং বদেৎ। প্রো- 

বি5: ক্ষিগ্রমারাতি তেষু চেৎ গুরুভার্গবৌ। স্থৃুতধনসহজ- 

স্থিতৈগ্রহৈর্রিলগ্রাত। লগ্রচতুর্গতৈর্নরোমার্বর্তী স্তাৎ ॥ চতুর্থ 
দশমে বাপি ঘ্দি সৌম্যগ্রহোভবেৎ। তদ1 নে গমনং বিদ্যাৎ 

ক্লুরৈশ্চাগমনং ভবে ॥ তত্রৈব গমনং পাপে বক্রী খেটোবদা 

নহি । বশ্মিন্ দিনে বক্রত্যাগোভবতি তশ্মিন দিনেইপ্যাগমনং ॥ 

পিপাবস্ত্যপুহে বেটাবুধস্ুত্রো ত্রিকোণগো । বৃহস্পতির্যদা কেনে 

লাগ্রিক গ্রশ্নগণন! | [ প্রাশ্রকোযুদী । 

প্রোষিতাগমনং বদেৎ ॥ অষ্টমস্থোযদ1 চত্দ্রঃ ঝোন্দ্রঃ পাপবিব- 

জ্দিতঃ | লাভভযুক্তঃ প্রবাসী চ সুখেনায়াতি নিশ্চি ম্॥ পৃষ্ঠোদয়ে 

বিলগ্নে চ যদ্দি পাপনিরীক্ষিতে । বন্ধনং তাড়নং তি প্রোষিতন্ত 

বদেদ্প্রবম্ ॥ তৃতীয়স্থাযদ! পাপাশ্চা্ুভেনাবলোকিতাঃ ৷ দেশা- 
দ্েশাস্তরং তন্মাৎ প্রোধষিতোগতবাংস্তদা ॥ লগ্নাজিপৌ স্থিতাঃ 

পাপাঃ সৌম্যদৃষ্টিবিবর্জিতাঃ | তদ৷ প্রবাপিনোৃত্যার্ভবন্তীতি 

হ্ুনিশ্চিতম্ ॥ যদি কেন্ত্রে স্থিতাঃ পাপাঃ শুভগ্রহব্বির্জিতাঃ। 

:প| এণাসিনঃ সর্বং চৌরৈরপন্হতং ধনম্। 
৭ দিনসংখ্যামাহ । লগ্াদ্বাবদ্গুছে খেটাস্তৎসংখোোস্তাড়- 

যেদ্রবিম। দিনৈস্তাবদ্ভিরায়াততি প্রোষিতস্ত বদেদ্ঞ্বম্। যথ। 

দ্বাদশরাশয়-আহতাদ্বাদশসংখ্যমস্কং সংস্থাপা লগ্নাদরিপুপ্রতি- 

গৃহান্তরসংখ্যয়৷ গুণয়েৎ গুণনয়। যাবৎসংখ/ ভবতি তাবৎ সংখ 

দিনানি। তাবদ্দিনে পথিক-আয়াতীতি বাচ্যম্॥ ইতি দিন" 
খ্যাকথনম্। 

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্ধিভাকরাচার্ধ্যবিরচিতায়াং প্রশ্র- 

কোমুদ্যাং প্রবাসিনাং গমনাগমনচিস্তাধ্যায়ঃ ষষ্ঠ । 

অথ বিবাহপ্রশ্নে কন্যালাত প্রশ্নঃ ৷ নরাগাঞ্চ বিবাহশ্তয প্রশ্ন- 

কালে মমে শনিঃ| লত্য! নারী মনোজ্ঞা সা ন কদাচিত্তদ- 
ন্যথ! ॥ সদ্সদ্গ্রহ্থভাবেন ভদ্রাভদ্রং বদেত্ৃতঃ। ভ্রিষড় দ্রশা- 

যান্তগতঃ শশী চ রবীজ্যসোম্যে্দি বীক্ষিতঃ শ্তাৎ। শনৈশ্চরস্ত- 

তীয়ে স্তাদ্বিষমস্থ্বোবিলপ্নতঃ তদ1 চ লভ্যা রমনী মনোক্া খ্রি. 

কোণকেন্ত্রেযু শুভঃ স্থিতোবা ॥ ইতি কন্যালাভকথনম্ । 

অথ গোলোযোগজ্ঞানং | গ্রহাণামশ্মিন যদি ভবতি ধণ্মীং 

নিবসতিস্তদা গোলোযোগঃ গ্রলয়পদমিন্ট্রোৎপি লভতাং। 

ভবেলোকরক্গঃ পরিহরতি পুক্রঞ্চ জননী নৃপাণাঞ্চ নাশঃ স্তাৎ 

জলতি খন্থধা শুষ্যতি নর্দী॥ ইতিষড়গ্রহিযোগকথনম্ । 
অথ তন্থাজ্ঞানং। তদা তু তন্গ! গ্রবদস্তি ধীরাদৃষ্টে তু তন্মাহ 

পরিকল্পনীয়।। স্বকীরগেহে ঘদ্দি সৌম্যখেটান্তিষ্স্তি তেষাং ম্মরভে 

চপাপাঃ ॥ তদ। তু তৃন্বাং শুভথেচরাণাং * * * * বিপ 

রীতমেতৎ॥ সোমস্তগেহে যদি ভূমিপুজঃ সিংহে তথা হুষ্যস্থতো- 

যদি স্তাৎ। তত্ত্রা তন স্তাদনয়োঃ সৈব নিদ্রাগ্থিতে দৃষ্টিরপি 
প্রকল্পয়েৎ॥ হৃদয়ে ব্যাকুলী ভাব-উ্থকণ্েক্ট্রিয়রৌরবঃ | মনোছুঃখ- 
প্রদাতা চ তন্বায়াং জায়তে নরঃ ॥ ইতি তস্ত্রাকথনম. |. 

অথ নিজ্রাজ্ঞানমূ। পাপেন যুক্তোষদি বাপি নীচেস্থিতো- 
থবা পাপএহমূতঃ স্তাৎ। 'তত্রৈব দৃষ্টোবলিনা যদি স্তাৎ প্রায়েণ 



প্রশ্নকৌমুদী |] 

ন্রাতুর ্ ব থেটঃ ॥ ম্বরাশিসংস্থাঃ শুভখেচরাঃ স্থ্যর্নিরীক্ষিতা- 

পত্র নিশারধিনাথঃ । পাপোষদ1 সপ্তমরাশিসংস্থস্তথাপি নিদ্রাতুর- 

এব থেটঃ ॥ স্বকীয়গেহে যদি পাপথেটাঃ ক্ষীণেন্দুনা তত্র নিরী- 

গ্ষিতাণ্চেৎ। শুগাশ্চ রিপৃকে যদি বাপি তেষাং তদাপি পাপস্ত 

লাগ্নিকপ্রশ্নগণনা | 

বদেতত, নিদ্রাং ॥ যতোবতোজাগরণং গ্রহাণাং গুক্রস্ত গেহে গমনং | 

দা স্তাৎ। তত্ব নিদ্রা শয়নাদ্ভবেম়ুরিত্যাহ গোরীং কিল 

কালকণ্ঠঃ ॥ | 
অথ বর্ষান্তু বৃষ্টিজানং। নুখেইইঈমে বাধনগে তৃতীরে শুক্লার্ক- 

গুলো যদ্দি সংস্থিতো চ। বর্ষান্থু বৃষ্টিং প্রবদেদ্ধিলগ্নাচ্চন্ত্রার্কয়োঃ 

নপ্মগৌ যদ] তৌ॥ কেন্দ্রে দ্বিতীরে নহজে চ সৌম্যা গত] জলস্থা 
যদি রুষ্ণপক্ষে । নিতে তুপক্ষে জলরাশিনংস্থ্ে চন্তদ্রে বিলগ্নে 

প্রবদেচ্চ বর্ষং ॥ বিাহাদৌ বদেদর্ষং দশমস্থৌ যদা গুভৌ। 
শুতদ্বয়ং বদ] লগ্নে মহতী বৃষ্টিমারদিশেৎ ॥ শশিভ্ৌ যাবদেকস্থৌ 
ৃষ্টিত্তাবদ্ তবেদ্ প্রবম.। ঘদি ত্র দিবানাথঃ পৃথিবী শোষিতাং 

ব্রজেৎ ॥ ইতি বৃষ্টিকথনম । 
অথ মৃত্যুযোগজ্ঞানম। লগ্মাপীশাষ্টমাধীশৌ ঘর্দি লগ্নে চ 

তিষ্তঃ | দ্রেক্কাণৈকে যদ তো চেস্তদা মৃত্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ চকারা 
দ্টমস্থাবপি । ইতি মৃত্যুযোগকথনম । 

অথ নৌর্জলে মগ্নঃ| লগ্নপোনেক্ষতে লগ্নং মৃহ্বাপোনেক্ষতে 
ঘৃতিম.। তদ! তু নিশ্চিতং জ্রেযং তন্ত নোমজ্জর়েজ্জলে ॥ ইতি 

নৌজলমগ্রকথনম,। 
অথ ক্ষেমাগমনপুচ্ছা । ক্ষেমাগমনপূচ্ছারাং মৃত্যুযেগো- 

যদ) ভবেৎ। তদ। ক্ষেমং সমায়াতি পণ্যলাভঞ্চ নিদ্দিশে্ ॥ 

ইতিক্ষেমাগমনকখনং । 
অথ ধরন্ধমোক্ষজ্ঞানং। বন্ধনান্মুক্তিপুচ্ছায়াং মুত্্যুযোগোভবেদ, 

নদ।। ভ্রতং তনু ভবেন্মোক্ষং বর্ধনায়াএ সংশয়ঃ ॥ ইতি বন্ধ- 

মোক্ষণকথনম.। 

অথ দ্রবামূলাযভ্ঞানং । দ্রব্যাক্ষরং সংক্রমভঞ্চ বারং তিথিঞ্চ 

সংযোঞ্জা বিহ্ৃত্য বামৈঃ। আদ্যে স্ৃভিক্ষ্যং সমতাং দ্বিতীয়ে 

শৃন্যে বহার্ধ্যং প্রবদেচ্চ শেষবাৎ ॥ ইতি দ্রবামূলাকথনম,। 

মথ ধান্তমূল্যজ্ঞানম.। প্রতিপদি বিধিপুর্বাবায়ুহস্তাযদি 

স্লান্তদপি চ বনুমূল্যং স্াচ্চ ধান্যন্ত পক্ষে | যদি হি ভবতি বহ্ছিঃ 

পৌফ্ুমুলোত্তর! ব৷ তদপি চ সমমৃল্যং শেষতে স্বরখুলযং ॥ ইতি 

াস্তমৃন্যযুকথনম.। ্ 
অথ মুগয়াপুচ্ষা। অহিত্রশ্াশ্থিনীতোয়বারণার্দানঘাহ্্ধ্যমা। 

(রোহিগীহরিডিতেপ্রবিশাখেজোযু চঞ্চলঃ॥ উত্তরাধাঢ়পৌষ্াহি- 

৫৯ 

যমাদিত্যমৃগাগ্রিযু। ধনাজপাদভাগোষু লভতেহপি রত; । 

মহীং ভ্রমেচ্চঞ্চলক্ষে নরাণাং ছুঃখদ| সদ1। মুলার্কবাতদৈত্রেনু 

জায়তে বেষ্টনং সদা ॥ চিত্র! বিশাখা তথ। চ জো্ঠ। চৈতেবু কুর্্যা- 

ন্মগয়াং মহীপঃ ॥ ইতি মুগয়াকখনম্। 

অথ চৌরাদিগণনব্যবস্থা। লগ্রপাচ্চ বয়োলাতিং বদেং 

কালঞ্চ লগ্নতঃ । নবা'শাদ্ দ্রব্বর্ণোংপি দ্রেক্কাণাচ্চোরমেৰ ৮ ॥ 

ইতি চৌরবরসাদ্িকথনং । 

ইতি পরমজেযোতিষিক শরীমদ্থিভাকরাচাধ্যবিরচিভারাং 
প্রশ্নকৌদুদ্যাং প্রকীর্ণাধ্যায়ঃ সপ্তম । 

যায়িনাঞ্চ শুভং জ্ঞেয়ং চরলগ্নে বদ। শুভঃ । ন শোভন: 53 

পাপে স্থিরে পাপে তথা শুভং ॥ ষষ্টে বা! পঞ্চমে পাপামার্গ।চ্ছত্র 

নিবর্ততে । যদি বন্ধো স্থিতাঃ পাপাঃ মিঞ্জিতস্ত পলায়তে । 

ক্ষিকুন্তালিমীনাশ্চ বন্ধুস্থাশ্েৎ পরাভবং । ধন্ুঃশেধাজগগাবোপি 

বদেচ্ছত্রোঃ পলায়নং ॥ ধিিন্বভাবগতে লগ্নে ১রেত্ত চশ্দ্রমাবদি । 

নিবর্ততে বিপুত্তদ! স্থদূরমাগতোহপি সন্ ॥ দ্বিদেহোপগতশ্চন্্র- 

শ্চরলগ্নং ভবেদ বদি। দ্বিধাগতোবিদুঃ পাপৈবীক্ষিতন্চেৎ পরা- 

জয়ঃ ॥ সুর্ম্যাকীজযতৃ গুজ্ঞাশ্চ যট্যেকোপি চরোদয়ে | বদেন্দান- 

গমনং বক্রগণ্চেত্তদন্তথ! ॥ স্ভিরে জীবাকসংদষ্টে নাগতোইপ 
সমাগতঃ। ভ্রিবড়বাণেষু পাপাশ্চেচ্চন্তর্থেনাগনিষ্যতি ॥ চস্তস্র্েটা 

যদ| বন্ধৌ নাগচ্ছেঘুস্ত শত্রবঃ । বন্ধ জীবন্ঞশুক্রাশ্চেদাগচ্ছন্তি 
বদেদ্প্রুবং ॥ লগ্লাদ্ধাবদ্গুহে থেটে। বলীতিষ্ঠতি নিশ্চিতং । তাৰ 

ন্মাসৈর্বদেদ্যাননিবুপ্তিং নান্থা ভবেৎ। তম্মিন্ গৃহে চরাংশগ্রে 

মাসমেতং বিনিদিশেৎ । স্থিরাংশে ত্রিগুণঞ্েব দ্বযাত্সকে দ্বিগ্ুণং 

তথা ॥ লগ্রাদ্যাবমুগুহে চন্দোদিনৈশ্তাবদবদেদপ্বং। গতশ্যাগমনং 

মধো কশ্চিদ ষর্দি ন বিদাতে ॥ ইতি প্রপনকৌনুব্যাং গমনাগমনং 

নাম অষ্টমোইপ্যারঃ ॥ লগ্রাস্তদণমে সৌম্যাঃ স্থায়িনাং শুভদাঃ 

সদ|। কৃজার্কৌ ভঙ্গদৌ ধন্মেজ্ঞেজ্যশুক্রাজয়প্রদাঃ॥ বিয়দারবারে 
পাপান শুভাজয়দাঃ শুভাঃ । ঘটে নৃযুগ্মে ধউভেহঙগনায়াং লগ্নে 

স্তসৌমো বায়লাভনংস্থে ॥ শীঘ্বস্থ সিদ্ধিং প্রবদেন্নরাণাং ষষ্ঠত্ত 
পাপে দ্িতুনুপ্থিতেইপি ॥ নৃলগ্রগাঃ শুভাঃ সোটম্যুষ্টাঃ পিদ্ধিং 
বদেত্ততঃ । অপব। কেন্ত্রগাঃ সৌম্যাঃ পাপাস্তে চ বিনিদ্ধিদাঃ ॥ 

ইতি প্রশ্নকৌনুদ্যাং জয়পরাজয়নীমনবমোহধ্যায়ঃ ॥ 

অগ্ধ শল্যোদ্ধারঃ । শল্যমস্তি ন বা! প্রশ্নে স্থাপয়েৎ শোতনং 
ঘটং। ঘ্বতসিদ্ধিশ্চ মন্ব্ৈশ্চ ্বাহাত্তযৈঃ প্রণবাদিকৈঃ ॥ নবকো-, 

শ্টেষু চক্রেধু পূর্ববাদৌ বর্ণমালিখেৎ। বকচতএহ শপানাং 
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যকারং মধাকোষ্ঠকে ॥ ব্রাঙ্গণক্ষেত্রিবিট শুদ্র। ভবেযুঃ প্রশ্নকার- 
কাঃ। তাংশ্চ পুম্পনদীদেবফলানাং নবমে বদেৎ ॥ এবং নামাদি- 

ব্ণস্ত যদি কোষঠ্ঠেযু দৃশ্ঠাতে। তিষ্ঠেং শৈল্যং তদ! বাচ্যং নান্তি 
শৈল্যং তদন্থা ॥ বকারাং সার্ধহস্তে তু পূর্বে পূর্বনিবা- 
সিনাং। ব॥ ধৃষ্টা ককারমাগ্নেষ্যাং কটিমাত্রেপ ভূতলে। খরশৈল্যং 

বদেন্ধীমান্ দণ্ডনীয়োভবেদ গৃহী । ক॥ চে যাম্য কপিশৈলান্ত 

কটিমাত্রেণ ভূতলে । মরণগৃহভূমিনাথন্ত চকারাচ্চ বদেৎ সুধীঃ। 

চ॥ শুনোঃ শৈল্যঞ্চ নৈর্থত্যাং তকারোযদি দৃশ্ততে ৷ সর্বঞচ 
ভয়মাপ্পোতি গৃহী সাদ্ধৈকহস্তকে । ত॥ একারাচ্চ শিশোঃ 

শৈল্যং হস্তে সাদ্ধকভূতলে । গৃহনাথঃ প্রবাসী স্তাৎ শৈল্যাগারে 
চ পশ্চিমে ৷ এ ॥ পুরুষস্ত বদেৎ শৈল্যং হকারো। যদি দৃশ্ঠতে। 
বিপত্তিগুহনাথস্ত বায হস্তচতুষ্টস্বে । হ॥ শৈল্যং বিপ্রস্ত কৌ- 
বেরধ্যাং শকারোবদি দৃশ্ততে । কটিমাতে স্থিতং নিত্যং দরিদ্রো- 

গৃহনাথকঃ । শ॥ খক্ষশৈলাং কটিমাত্রে পধারঃ শস্তবে যদদি। গৃহ- 

নাথঃ ক্ষয়ং যাতি গোবৎপাদি ক্ষয়োভবেৎ । প ॥ লৌহভশম্মকপাঁ- 
লাস্থি কটিমাত্রে স্থিতানি চ। গৃহমধ্যে যকারশ্চ গৃহিণশ্চ কুলক্ষয়ঃ। 

ষ॥ আদৌ তু প্রণবং দত্ব। ধরণী ধারিণী ততঃ । বিধারিণী করণ- 
ভূত নমঃ স্বাহ1 ততঃপরং ॥ লোক্পালাং- দ্র সংপুজ্য খনকানাং 

শিখাং সুধীঃ। মন্ত্রণোনেন বপ্রিয়াৎ শৈল্যং সন্তোলয়েত্ততঃ | 
ইতি শৈল্যোদ্ধারদশমোধ্যায়ঃ। 

অথধনোদ্ধারঃ। অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি চক্রং সর্বজ্ঞভাধিতং। 

ধনং তিষ্টেন্ন বাপ্যত্র বিচা্যেদং প্রকল্পয়েৎ। স্থাপিতং যদি ভূমৌতু 
স্থানত্রাস্ত্যা ন লভ্যতে | তদেদং চক্রমালিখ্য কুর্ধ্যাৎ স্থানস্ত নির্ণয়ং। 

রেখাষ্টকং সমালিখ্য তির্যযক্ রেখ! চ পঞ্চমী । অগ্টাবিংশতিকো- 
ষটোয়ং বদেচ্চক্রং স্থনিশ্চিতং। আতো পোষ্চাশ্বিবাম্যাইগ্রিমঘা- 

দিত্রিতয়াণি চ॥১॥ যুগ্মাহিত্রধস্তৎপূর্বং বরহ্গাহীজ্যপাণীনি। 
স খভং অবণাধুশ্মং মৃগার্জাদিতি চিত্রকং । ততোবিশ্বাহস্থরক্ষেন্দ্র 

মিত্রশক্রানিবারুকং। ৪ ॥ অষ্টাবিংশতি কোষ্ঠেষু ক্রমাদেতানি 
সংলিখেৎ। ততঃ প্রজ্রায়তে চক্রং ধনস্তোদ্ধারহেতবে । অশ্বি- 

্তাদিত্রয়ং পৌষ্চং শিবাদিপঞ্চকং থা । তোয়াদিকচতু্ষঞ্চ 
পূর্ববভাদ্রং হিমত্বিষঃ। চন্দ্রস্ত নক্ষত্রং ১।২1৩।৬।৭।৮1৯।১০।২০।২১।০। 

১২।২৭।২৫। ভগাদীনি নবর্ষাণি ব্রঙ্গেন্দ, ধনবারুণে। অহিত্রতন- 

সমেতানি ভানি ভানোরিমানি বৈ। হৃুর্য্যস্ত নক্ষত্রং। 3।৫1১১।২ ২। 

৩।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯।২৩।২৪।২৬। যাবদ্দণ্ প্রশ্নভানাং 

তুঁজা তিষ্ঠতি চন্ত্রমাঃ | তীবদ্্রিকরৈরত্বা! ষষ্ঠ্যাভং যুক্তমেব চ। 
লবস্থ ত্যক্ততৈযুক্ষং ত্যলে ত্ম্নাত, মণ্ডলং ৷ শেষাঙ্কং ভোগ্যভং 

লাগ্িকপ্রশ্নগণন। | [ প্রশ্নকৌমুদী । 

নাম তন্ত খক্ষে বশেৎ শশী । যন্থিন্ খক্ষে স্থিতোতাহভূ স্কায়া- 
শ্চৈব নাড়ীকাঃ। প্রশ্নকালে ত্িদং জ্াত্বা চন্দ্রবৎ সাধক়েদ্রবিং । 

সার্ধবেদঘটাং কুত্বা ভুনক্তি দিবসে রবিঃ। সার্ধবেদপলং দণ্ডে 
নক্ষত্রে সর্দৈবতৈঃ। তাৎকালিকৌ রবীন্দ, চেচ্চন্রতে যদি 
তিষ্ঠতি। তিষ্ঠেন্তত্র পনং প্রষ্ট্ব্বিপরীতে তদন্যথা। স্বনক্ষত্রে 
স্থিতৌ তো চেদ্ধনং তিষ্ঠতি নিশ্চিতং ৷ বিপরীতে স্থিতৌ তৌ 
চেন্নান্তি কিঞ্চিৎ স্থনিশ্চিতং 1 পাপগ্রহযুতে চন্ত্রে স্থিতিমাত্রং ন' 

লভ্যতে । শুভগ্রহাপ্িতে বাপি লভাতে নাত্র সংশয়ঃ। ক্ষেত্রে 

শুভগ্রহাণাঞ্চ যদি তিষ্ঠতি চন্দ্রমাঃ। তদ। তশ্ত তবেলাভোনান্তি 

লাভস্তদন্যথ। মুদ্রা বহুতরা পূর্ণে ক্ষীণে কিঞিখ সুধানিধো । 

রব্যাদীনাং গৃহে চন্ত্রে স্থিতৎ ভাওং বদেদ্ধসোঃ। হেমতারঞ্চ 

তামঞ্চ পিত্তলঞ্চ শিলানয়ং। মুগ্ময়ং আয়সং রঙ্গং সীসং শৃধ্যা- 

দিতোবদেৎ। কন্যারাহুগ্রহং প্রোক্তং মীনং কেতোরদান্ৃতং। 

বুধেজ্যয়োগুঁছে রঙ্গদীসং ক্রমাদরদেৎ সদা । চন্তরস্তাৎকালিকে 
রাশিং ভুক্তরাশিনকাংশতঃ। তূমিজং প্রবদেত্তাবৎ প্রষ্ট হশ্তৈশ্চ 
কুঞ্চিতৈঃ। তাবদ্ধান্তৈরর্ধথভাগে তুঙ্গাংশে যদ্দি চন্্রমাঃ | সু- 

তুঙ্গে যদি বাঁ চক্ট্রোভিত্তিলগ্নং ধনং তদ1 ॥ নীচাংশে দ্বিগুণৈ- 
হস্তৈভূমানং পরিকীর্ভিতং । সুনীচৈ ধর্দা চন্দ্রো জলে তিষ্ঠতি 
তঞ্ধবং । লগ্নং চন্ত্রভুক্তনবাংশাচ্চ দ্রব্যসংখ্যা বিধীয়তে । অংশং 
দশগুণং কৃত্ব। শ্বীয়বর্গে তু তন্দশ£ তদ্গুণং ৷ চন্ত্রে তাৎকালিকে 
চৈব ৃুর্যযাদিগ্রহসংঘুতে ॥ দ্রব্যস্তাধিষ্ঠিতং জেয়ং পুজয়োন্তান্ 

প্রযত্বতঃ। গ্রহমুপগ্রহ্ট্চব ক্ষেত্রপালঞ্চ মাতৃকাং। দ্িগীশং 

ভীষণং রুদ্রং যক্ষং নাগং ক্রমাদ্িছুঃ । চন্দ্রে রবিযুতে চৈব গ্রহ- 

হোমং প্রকনয়েৎ॥১। বিষুংপুজোক্তনৈবেদ্যং দদ্যাহুপগ্রহৈধ তে।২। 
অধিষ্ঠাত। যদ! ক্ষেত্রঃ স্থরামাংসং প্রদাপয়েৎ ॥৩॥ মাতৃকাধিষ্ঠিতা 

চেৎস্ত।ন্মনুষ্যং বাথ ছাগলং ॥8॥ দ্রিগীশে পুজয়েদ্যক্ষমুপচারৈঃ 

প্রবত্ততঃ॥৫॥ ভীষণে সর্বদেবানাং পুজাকার্ষ্য। প্রযত্বত: ॥৬। রূদ্রে 

রূদ্রং পুজয়েচ্চ ॥৭॥ যক্ষেষক্ষাধিপং তথা, ॥৮॥ অধিষ্ঠাতা যদা' 

নাগোগণেশং নাশমর্চয়েখ। নাগাধিষ্িতে. নাগঞ্চ গণেশ প্রপু- 
জয়ে |৯॥ ,অতিরিক্তং । লক্মী ধরাদি তত্বানি পুজয়েচ্চ দিগী- 
শ্বরান্। এবং কৃতে বিধানেন ধনলাভোভবিষাতি । ধনং প্রাপ্য 
গমন পুজনীয়ে! ন সংশয়; ॥ ইতি প্রশ্নকৌমুদ্যা ং একাদশো- 

ধ্যায়ঃ। | ূ 
অথ নষ্ঠকোষ্ট্াদ্ধারঃ | ত্রিতয়ে ত্রিতয়ে মাসি বৈশাখাদি দিনে 

পলং। ত্রয়ং ব্রয়ং তথাচৈকং বৃদ্ধির্হানিঃ ক্রমোতক্রমাতড ॥ ভ্রিংশ- 

দণ্ডেদিনমানজ্ঞানং। ছায়াঙ্গুলায়াঃ খলুশস্ুলেষ্টাঃ শিনাঃ সদামধ্য- 



্ ধটীদাসঃ | ] লাগ্নিকগ্রশ্নগণনা | ৬১ 

* দিনন্ী. ছায়! ত৩1৫1৮1১০।১০।১১। আধাঢ়মাঁসাদথসাযুতস্ত কাষ্ঠা- 
্ষ্টবাণানবন্ূপ একঃ 1১০1৮1৫৯1৬১) চন্ত্রেধুকাষ্ঠাঃ 1১1৫1১০। 

্ঠীদাসঃ। 
তিথিভিঃ কনিষ্ঠাঃ।১৫। যুগার্ত,রুদ্রৈঃ কলয়ামৃতাঃ স্তাৎ 1২1৬1১১। 

রামাচলাটর্কঃ 1৩1৭।১২। রামাষ্টবিশ্বৈঃ | ৩1৮1২১। আতিনন্দবিশ্বৈঃ 

191৯।২১। উবখকাষ্ঠী। প্রতিবষ্টবেলাচ্ছদ্ধানাদিক্রমতোবিদধ্যাৎ। 
শঙ্কচ্ছায়াদিলগ্রং রুদ্ধা ভাগত্রয়ং চরেৎ। ক্রমাললপ্নে পঞ্চমে ব1 

ধণ্ছে বা স্থাপয়েদ্গুরুঃ 1 প্রশ্নাজ্জ্ঞেয়ং গুরুং মযাবদ্গণয়েত তু 

তা গুরোঃ । লব্ধং বয়োইন্মানেন ত্যক্জা শাকাৎ শকং বদেৎ॥ 

প্রশ্নাংশকজ্ঞানং। 

লগ্নমানন্তপূর্বার্থে মাঘাদৌ প্রবদেৎ সদা। শ্রাবণাদৌ তু শে- 
বার্ধে যট্কং ভ্রয়াদবিচক্ষণঃ।। লল্লীর্ধকঞ্চেৎ ষড় ধা! বিভজ্য বদেততু 
মাসং তদনুক্রমেণ। তশ্মাৎ স্বরাশৌ বিলিখেদ্রবিধ সজন্মমাসঃ থলু 
পৃচ্ছকন্ত ॥ বিশাখেন্্রজলরুষ্ণপূর্বভাদ্রশ্চ রক্ষয়! । শশীজ্যমঘাযুক্- 

চিত্রাভানি বৈশাখাদিতোবদেৎ ॥ ইতি বৈশাখাদিমাসেষু বোদ্ধ- 

বাম ॥ বিজ্ঞায় মাসনামার্্ষষ তন্ত পঞ্চদশে রবিঃ ॥ রবিস্তত্র 
বুধস্তত্র দ্বিতীয়র্ষে লিখেদ্বুধঃ। বুধাৎ তৃত্ীয়তে শুক্রং তম্মাৎ 
সপ্তদশে কুছং। ক্ৃত্বা খগুটৈঃ শাকং শেষং বিজ্ঞায় বৈ শনিং ॥ 

পূর্ধবাধাঢ়াদিকং ক্ৃত্ব। বিলিখেদ্ গণকোত্তমঃ। শং। অষ্টাদশহতাৎ 

শাকাৎ শেষতুল্যং লিখেদ্গ্রবম্। পুর্বভাদ্রাদিকং কৃত্বা! টসংহি- 

কেয়ঃ সুনিশ্চিত ॥ রা॥ জীবার্কিতৃ গুভৌমানাং নাগাদ্রিব- 
সনাগবে । যদি তিষ্ঠতি হুর্য্যোইপি হিত্বৈকক্ষং লিখেত্ত, তান্। 
্রশ্নলগ্বাচ্ছশী যাবদগৃছে তিষ্ঠতি নিশ্চিতং | তৎসংখায়া বদে. 
ড্রাশিং ক্রমান্সেষাদিকন্তথা ॥ তিথ্যঙ্কং দ্বিগুণীকৃত্য রসযুক্তঞ্ণ 
কারয়েৎ। হৃতে বাথেন যল্লব্ধং সরাশির্জন্মমাসতঃ ॥ স্বতিথিং 
মাসনামার্ষং কাদ্রকাষ্ঠসিতাসিতে | সংযোজ্য প্রবদেদৃক্ষং 

নরাণামৃক্ষশেষিতে ॥ যন্মিনক্ষে স্থিতঃ নুর্যযস্তত্মাৎ পুর্বে পরে 
দিনে । সথমে দ্বাদশে খক্ষে লগ্নং সংস্থাপয়েদ্বুধঃ ॥ লগ্রজ্ঞানম্ || 
রাত্রো৷ পূর্ববাপরার্ধে চ মৈত্রক্ষং সিদ্ধিসংজ্ঞকে । রবিযুক্তে ক্ষিতো- 
নিত্যং চরাদিষু স্থুনিশ্চিতং | লগ্বজ্ঞানম্॥ লগ্মাৎ পূর্বাপরং 

বৃদ্ধা! মাসপুর্ব্বাপরার্ধাকে। পক্ষৌ তন্ত বদেৎ শুক্ুরুফৌ চাপি 
যথাক্রমাৎ॥॥ ইতি পক্ষজ্ঞানং ।। লগ্লীত্রিশাংশতোনিত্যং তিথি- 
ব্বাচা। প্রযত্বতঃ ৷ অতন্তবিষমধ্ৈতৎ প্রশ্নসাহসিকোভবেত ॥ 
ইতি মহামছোপাধ্যায় শ্রীমদ্বিভাকরা চার্ধ্যবিপ্রণীতায়াং প্রশ্ন- 
কৌধুদ্যাংনষ্টকোষ্ঠ্জারণং নাম একাদশোধ্যায়ঃ । | 

ইতি ভ্ীরসকমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিতে প্রকা- 
শিতে চ ফ্লিতজ্যোতিধে প্রশ্মকৌমুদী সম্পূর্ণ । 

মহাকালায় কৃষ্ণায় প্রণিপত্য বিধানতঃ। নবাংশকম্ত চুর্ণার্থং 

কুরুতে যঠীবন্দটাজঃ | পুলাকে বছনোক্তানি শাস্্াণি বিবিধানি 
চ। সর্বস।রময়ং গ্রস্থং সচিনোমি যথামতি ॥ যদি ইচ্ছসি সার্নবজঞং 

কলিকালে বিশেষতঃ। যঠীনামেতি গ্রন্থন্থ ক্ষিপ্রমধ্যয়নং কুরু । 

. মেষাদিমীনপর্াস্তং রাশিদ্বাদশসংজ্ঞক£ | তেষাং লগ্পোন্তুবঃ কাল: 

ক্রমশঃ কথ্যতে ময়। ॥১॥ চরঃস্থিরোদ্থযাত্মকশ্চ ওজযুগ্রকনং জ্ঞকা:। 

পুরুযোইঙ্গন। কদাকচ্চিৎ সংজ্ঞা চ বিষমঃ সমঃ 11২।। অথ রাশি- 

জ্ঞানম্ ॥ মেবরৃষমিথ্নকর্কট সিংহকন্তাতুলালিধন্থম্্করকুত্তমীন- 

সংজ্ঞ। এতানি লগ্রসংজ্ঞানি দিবসৈতূক্ে ষট্বট্ বিহায় বিস্তর 
নিশানদমানং।।৩।। ষষ্ঠী বলে কেনে বাস্ত। ছয় খাইয়। সাতে অন্ত ॥ 
অশ্ষিন্যাদীনি খক্ষাণি সপ্তবিংশতিসংক্ঞকাঃ ।নবপাদে ভবেদ্রাশি- 

শ্রেষাদীনি ঝসাস্তকাঃ 181 অথ লগ্মমানং | মেষে চ মীনে 

রামবেদে সপ্তকুস্তে বুষে বেদধুতোৎপি ঘেত্রঃ যুগ্মে যুগে পঞ্চ 

রসেন যুক্তং কর্কিধন্থঃ পঞ্চবেদঃ স শুন্যং সিংহে তথা বুশ্চিক- 

পঞ্চবেটৈকপূর্ণং কন্তাতুলাপঞ্চ তথোনত্রিংশৎ 1৫ অথ লগ্না- 
ধিপতিঃ। মেষবৃশ্চিকয়োর্ভৌমঃ শুক্রোবৃষতুলাধুতোবুধঃ কন্তা- 
মিথুনয়োঃ কর্কটন্ত চ চক্দ্রমাঃ স্তান্মীনধনুযোজীঁবঃ শনির্্কর- 
কুম্তয়োঃ সিংহস্তাধিপতিঃ কুর্য্যঃ কথিতোগণকোত্তটমৈঃ ॥৬।। অথ 

দিগীশকথনং ॥ কৃর্য্যঃ শুক্রঃ ক্ষনাপুজঃ সৈংহিকেয়ঃ শনিঃ 

শনী। সৌম্যক্িদশমন্ত্রী চ প্রাচ্যাদি দ্রিগধীশ্বরাঃ |।৭। অথ রাশি- 
জ্ঞানং। মেষসিংহধনুঃপূর্বোমূগো। গো স্ত্রী চ দক্ষিণে । তুলা- 

কুস্তযুগঃ পশ্চাৎ ককটালিঝসোত্তরে ।1৮। জননে চৌরসংঘাতে 
গমাগমবিধানতঃ । যস্তাং দিশি ভবেদ্রাশিঃ শিরাদির্নবাংশকাশ্চ- 

রাঁৎ॥৯॥ উচ্চনীচক্রুরসৌম্যাঃ ফলং স্তাভু শুভাশুভং। 

অন্তগে চ লগ্রপতৌ তর শুভফলং নহি ॥১০।। অথ উচ্চনীচ- 

কথনং। রবেক্ষেষস্তলে প্রোক্তে চন্ত্রম্ত বৃষবৃশ্চিকৌ ভৌমন্ত 

মুগকর্কী চ কন্তামীনৌ বুধস্ত চ। জীবন্ত কর্কিমকরৌ মীনকন্টে 
সিতন্ত চ।তুলামেযৌ চ মন্দন্ত উচ্চনীচ উদাহতঃ।1১১।। উচ্চোচ্চ- 
সপগুমোনীচস্তত্রস্থোছ্র্বলোগ্রহঃ ৷ ক্রুরযুক্তে ক্রুরদৃষ্টে সশক্র- 
ভবনেহপি চ ॥১২॥ লগ্নাৎ তৃতীয়বষ্ঠঞ্চ নবমং দ্বাদশং গৃহং । ভবে- 

দাপোরিিমোনাম প্রশ্নকার্ষেয বিশেষতঃ 1১৩)। লগ্মাদদ্বিতীয়ন্টো 

চ একাদশঃ সদা বুধঃ। পণফরো৷ ভবেৎ সংস্ত! শুভাশুভগ্রটহ- 

ব্বদেত।।১৪।। অথ কেন্ত্রঃ | লগ্নতশ্চ চতুর্থশ্চ সপ্তমং দশমং তথা । 

কেন্দ্রাখ্যঞধ্চ তথা জেয়ং ত্রিকোথং নবপঞ্চমং |১৫।| ত্রিকো- 

৭৯ 
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কথং মধ্যবলং ভবেৎ 1১৬ অত্র মুলত্রিকোণপরং বোদ্ধব্যং ॥। 
অথ মুলত্রিকোণং । সিংহে রবিবূষে চন্দ্রোমষে চ ভূমিনন্দনঃ। 
কন্তাবূধোধনুজীবস্তলাশুক্রোঘটে শনিঃ ১৭ চণেশ্বরমতমে- 

তৎ ॥ বিংশাংশকোরবৌ সিংহে মেষে দ্বাদশমঙ্গলঃ। দশসংখ্যা 
ধনুর্জীবস্তলাপঞ্চদশং ভূগ্ডঃ। বিংশাংশকঃ শনৌ কুস্তে মূলত্রিকোণ- 
মিষাতে ॥ ১৮ || আ্রাশং সোচ্চবুষে চন্দ্রঃ কোণস্থ্ে সপ্তবিংশতিঃ। 

পূর্বপঞ্চদশং সোচ্চকন্যারাশৌ বুপন্ত চ। তদু্বং দশমাংশানাং 
মূলত্রিকোণমিষ্যতে । ত্রিংশাংশকক্রমেবোদ্ধযং গ্রহজ্ঞানবিশা- 
রটৈং॥ পথ শক্রমিত্রকথনম্। প্রশ্নগাতকে | রবীন্দুভৌম গুরবঃ 

জ্রগুক্রশনিরাহবঃ। স্বশ্মিন্ মিত্রাণি চত্বারি পরশ্মিন্ শত্রবৎ 

স্রতঃ || ২১ অথাতিমিত্রকথনম্। অতিমিত্রৌ রাহুশন্তো- 
রিন্বগুর্রবোঃ কুজার্কয়োঃ। কুজকেতুস্তথা জ্ঞেয়োবুধভার্গবয়ো- 
রপি|1২২।। অথাতিশক্রকথনং। রাহুরব্যোঃ পরং বৈরং গুরুভার্গ- 

বয়োরপি । হিমাংশুবুধিয়োর্ব্ৈরং বিবস্বান্মন্দয়োস্তথা ॥ ২৩ || 

অথ মিত্রকথনং। রবেশ্চন্ত্রঃ কুজোজীবঃ শশীমৈত্রোরবিবুধিঃ ! 
শশিনুর্যযস্তথ! জীবঃ কুজমিত্রো ন সংশয়ং ৷ রবিঃ শুক্রশ্চন্দ্রপুতরে 

কুজঃ সৃর্য্যঃ শশী গুরৌ । শুক্রে বুধঃ শনিজ্েয়োবুধিঃ শুক্কঃ শনৈ- 
চরে । শনিঃ শুক্রস্তথা রাহুঃ কেতুর্মৈত্রোম হীস্থতঃ । এতে মৈ- 

তেতি জানীয়াৎ স্থর্যা।দিনবথেচরাঃ|1২৪।॥ অথ শক্রকথনং। 

ববেঃ শুক্রঃ শনিঠ শুক্রো রাহুকেতু বুধঃ শশী । কুজে বুধে! বুধে 
চজ্জো! গুরৌ শুক্রোবুধেপি চ। গুক্রে রবিস্তথা চন্ত্রঃ শনৌ নূর্যযঃ 

শনী কুজঃ । রাহো হুর্যাঃ কুজশ্চন্দ্রঃ কেতোঃ শুক্রঃ শনৈশ্চ রঃ 1২৫।। 

অথ মমকথনং। সূর্ধ্যে মমং বিজানীয়াদ্ধৌ জীবঃ পরম্পরং । 
ভগুজীবঃ কুজোমন্দঃ সোমে সমো৷ ন সংশয়ঃ| কুজে শনৈশ্চরঃ 

শুক্রঃ শনির্জীবঃ কুজোবুধে । গুরৌ শনৈশ্চরোজ্ঞে়ঃ শুক্তে জীবো- 
মহীন্থৃতঃ। শনৈম্চরে তথা জীবোরাহুজীবোবুধঃ সমঃ | কেতু- 
ভীবোবুধে জের়ঃ সমক্ষেত্রে পরষ্পরং ॥২৬।। ইতি মিত্রাতিমিত্র- 
শক্র-অতিশক্রমাঃ ॥ ইতি কথান্তে ॥ 

অথ গ্রহগতিঃ। বক্রশীপ্রগতিষ্চ স্তাৎ ভৌমাদিগ্রহপঞ্চকে । 
শশিল্্যরাহকেতোর্কবক্রশীআ্রং ন বিদ্যতে ॥ ২৭ ॥ মেষাদিমীন- 

পর্যাস্তং গতিঃ স্তাৎ সপ্তমোগ্রহঃ। মেষাদিবৃষপর্যাস্তং রাহুকেতু- 

বাতিক্রমং ) ২৮ ॥ রাহোন্চ সপ্তমে কেতুস্থানং ভবতি নিশ্চিতং | 
পরস্পরং পূর্ণদৃষ্ট্গতিঃ স্তাৎ পৃষ্ঠবস্সনি ॥ ২৯॥ মুগপতিবৃষকন্যে 

কর্কটস্থ্বোপি রাহুর্ভবতি বিপুললক্ষ্ী রাজরাজাধিপে! বা। হয়গজ- 

নরনৌকামেদিনীমগলানাং রিপুগণতৃণবস্থীরাহুতুঙ্গী চিরায়ুঃ ॥৩০। 

লাঁগ্রকপ্রশ্নগণনা | 

'গাখাং যদ1 প্রোক্তং যদ্দি স্তায়বপঞ্চমং । যদ্দি ততশক্রভবনং 

[ য্ঠীদাসঃ 

রবি্ধন্ত বুধস্তত্র শুক্রোব! তত্র যোজিতঃ। অথবা “দুখে পৃষ্ঠে যথ। 
্যাত্তযতগ্ড,লঃ ॥ ৩১ ॥ শ্বরোদয়ে । স্বগৃছে ছ বলং পূর্ণং পাদোনং' 

মিত্রণে গৃহে । দ্বিপাদঞ্চ সমক্ষেত্রে পাদৈকং শক্রবেশ্মনি ॥ ৩২ ॥ 
অথ মূলত্রিকোণভাগঃ ॥ সিংহরাশিগতঃ স্র্ষ্যোদিবমোবিংশ- 

সংখ্যকঃ। মৃলত্রিকোণমিত্যাহন্তদুর্ধং ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥ মেষ- 
মঙ্গলসংযুক্তে যাৰদষ্টাদশং দিনং। মুলত্রিকোণমিত্যাহুস্াদৃত্ধং 

ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥ ধহ্থুরাশিগতে জীবে মাসমেব চতুষ্টয়ং | মূল- 
ত্রিকোণমিত্যাহস্তদুর্ধং ক্ষেত্রুমুচ্যতে ॥ ৩৫ ॥ তুলারাশিগতে 

শুক্রে দিবাসংখা। চতুর্দশ । মূলত্িকোণমিত্যাহস্তদৃর্ধং ক্ষেত্রমু- 

চাতে ॥৩৬॥ কুত্তরাশিগতঃ শোরিন্মীসোবিংশতিসংখ্যকঃ। 
মূলত্িকোণমিত্যাহুত্তদুর্ধং ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ ৩৭ ॥ বুষরাশিগত- 

শন্র আদৌ ত্রয়োদশনাড়িক৷। ব্রিংশৎপলং ভবেতুঞগং তুর্ধং 
মূলমুচ্যতে ॥ ৩৮ ॥ কন্তারাশিগতঃ সৌম্য আদৌ তুঙ্গনবাক্ৃকং। 

্রযহং তদুর্জমূলঞ্চ শেষে ক্ষেত্রবড়াহ্ুকং ॥৩৯। অথ গ্রহরলাবলং । 

স্বোচ্চস্থিতাঃ পূর্ণ বলাঃ শ্বগেহে ত্রিকোণে চ মধ্যমাঃ | তথ মি- 

ত্রেক্ষিতেযুতেসবলাঃ সর্বযাযুতেক্ষিতে চ ষধ্যাঃ ॥8০| পাদৈকৃষ্টি- 
দদশম্ত তীয়ে দ্বিপাদদৃষ্টির্নবপঞ্চমে চ। ত্রিপাদৃষ্টিশ্চতুরষ্টকে স্তাৎ 
সংপূর্ণদৃষ্টিঃ সমসপ্তকেষু ॥ ৪১ ॥ সপ্তুমে সর্বখেটানাং দৃষ্টিঃ স্তাৎ 
পরিপূর্ণতা । চতুর্ণাঞ্চ গ্রহাণাঞ্চ পূর্ণদৃষ্টিরথাপরা ॥ ৪২ ॥ তৃতীয়- 
দশমেচার্কিঃ পশ্থন্ পূর্ণফলপ্রদঃ ব্রিকোণণান্ গুরুশ্চৈব চতুর্থাষ্টম- 

গান্ কুজঃ ॥ ৪৩ ॥ সুতমদ্ননবাস্ত্যে পূর্ণদৃষ্টিঃ স্থরারেযুগিলদশম- 

রাশ দৃষ্টিমাত্রং ত্রিপাদঃ। সহজরিপুচতুর্থেৎপ্যষ্টমে চার্দষ্টিং 
স্থিতিভবনমুপাস্ত্যং নৈব দৃষ্টং হি রাহছোঃ ॥88॥ কন্যারাহোগূহুং 

প্রোক্তং রাহুচ্চং মিথুনং স্থৃতং। কেতোর্মীনগৃহ্ং প্রোক্তং কেতৃচ্চং 
ধন্মুষি গৃহং ॥৪৫॥ রাহুদুৃষ্টঃ শনিশ্চেৎ স্তাৎ যদাস্তে মিত্রবেশ্মনি | 

কন্যামিথুনয়োঃ কিক্িদ্বিধত্তে শুভ মপ্যয়ং ॥9৬॥ অথ গ্রহদৃষ্ট্যভাবঃ। 

্বস্থানঞ দ্বিতীয়ঞ্চ যষ্ঠমেকাদশস্তথ। । দ্বাদশস্ত ন পশ্তিত্তি শেষাঃ 
পত্ঠাস্তি তে গ্রভাঃ ॥৪৭॥ অথ গ্রহবলাবলঃ। চণ্ডেশ্বরে । ক্র,রাক্রাস্ত- 

যুতেক্ষিতে ব্যপগতে ছায়াবিনষ্টাগ্রহাঃ ক্ররাক্রাস্তমুষস্তি তং দদিবি- 
চরং ক্রুরেণ যোজীয়তে। একাংশে নিব্সন্ননেন ভবতি ক্রুরাহ্থিতঃ 

পূণ দৃষ্টঃ ভ্রুরনিরীক্ষিতোধিনকরোত্যপ্তোগতশ্ছায়কঃ॥ ৪৮ | 
য্ঠী। শক্রুযৃদ্ধহতঃ খেটঃ ক্ররাক্রান্তঃ সউচাতে। একাংশে শক্রুঃ 

ক্রুরোবাক্ররাস্থিতঃ প্রপীড়িতঃ 0৪৯॥ পূর্ণদৃষটিঃ ক্র রশক্ক; ক্রুরে- 
ক্ষিতসংজ্ঞকঃ ৷ হৃর্যযসংযোগে রাহ্ংশে ছায়াবিনষ্টাগ্রন্কাঃ ॥ ৫০ ॥ 

অথ গ্রহমূর্তিঃ চণ্ডেশ্বরে ৷ মন্নারপ্রহুন গ্রভোদিনমণির্গোরঃ সতিয়া 
মাধিপোরক্তঃ ক্ষৌণিস্থৃতঃ ০০০০০০৪০৪ গাঙ্গেং 



ৃঁ যষ্টীদাসঃ | ] 

রছ্যুতিরঙ্ষি্নাগজবদশ্বেতচ্ছবি9ার্গবো নিম্পিঞ্জাঞ্জনপুঞ্জমঞ্জুলরুচিঃ 

পাতঙ্গিসিংহী্থতৌ ॥ ৫১ ॥ কুজন্র্ষ্যো রক্তবণৌ গৌরৌ শশি 
বৃহম্পতী। শুকপুচ্ছে! বুধঃ শ্তামঃ শ্বেতবর্ণশচ ভার্গবঃ 0৫২) রাহুঃ 

শনৈশ্চরঃ কৃষ্টোমিশ্রবর্থাশ্চ কেতবঃ। মিশ্রোতিমিশ্রবর্ণঃ স্তাদষ্টঃ 

স্তাৎ পরিপূর্ণতা ॥ ৫৩ ॥ অথগ্রহ্থাগাং ভাবঃ। শয়নধোপবেশধ, 
নেত্রপাণিপ্রকাশনং। গমনং গমনেচ্ছা৷ চ সভারাং বসনগ্তথ!। 

আগমনং ভোজনঞ্চ নিতালিপ্সা চ কৌতুকং । নিদ্রায়াস্ত বিশে- 
যেণ ভাবদ্ধাদশলক্ষণং ॥ ৫৪ ॥ চন্দ্রাদির্যাবতি স্থানে বোথোবসতি 

যত্রচ। তত্র তত্বৈব ভাবশ্চেন্সিহিরম্ত বচোযথা ॥ ৫৫ ॥ বিন! 

ভাবেন যঃ কুর্যাজ্জাতকং প্রশ্নকন্ম চ। তৎসর্ধং বিফলং জ্ঞেয়ং 

মথ। ভন্মান্ুতং হুবিঃ ॥ ৫৬ ॥ তাৎকালিকবিধুং কৃত্বা ভাবং তত্র 

নিয়োজয়েৎ। যশ্মিন্ ভাবে স্থিতঃ থেটোনরাদিস্তত্র ভাবনঃ ॥৫৭| 
তাৎকালিকচন্ত্রমাহ শ্বরোদয়ে ॥ ই&নাড্যাহতাদিষ্টে ষষ্ঠদ ডা ব- 

শেষকে । অশ্বিন্যার্দীন্দযুক্তেন জ্েয়স্তাৎকালিকঃ শশী ॥ ৫৮ ॥ 

বষ্ঠী। যত্র দণ্ডে কৃতং প্রশ্নং সপ্তবিংশাঙ্কপুরিতঃ । যষ্্রী ভাগাদ্ধ- 

রেস্তাগং দিনং খক্ষং নিয়োজয়েৎ ॥৫৯॥ মেষাদিগণিতং তত্র 

সপ্তবিংশতিভৈঃ পুনঃ । যত্তাঙ্কে তিষ্ঠতে চন্দ্রোজেয়স্তাৎকা- 

লিকঃ শশী ॥৬০॥ অথ হুয্যক্রমভাবঃ। চণ্ডেশ্বরে। নিদ্র। 

তন্দ্রা জাগ্রতশ্চ লক্জাকগস্চ পঞ্চধ]। হ্ধ্যাংশমবধিং কৃত্বা৷ পৃববা- 
পরপরাংশকাঃ ॥৬১॥ অথ গ্রহস্বভাবঃ ॥ পৌম্যাশ্চত্বারোবিজ্জেয়া 

গুরুতুক্রশশিবুধাঃ। শশী হুর্্যঃ কুজোরাহুঃ কেতুঃ - পাপস্ত 
পঞ্চমঃ ॥ ৬২ ॥ শুভকম্মণি সর্বত্র গুভখেটোবিশিষ্যতে | যুদ্ধে 

জয়ে ছূর্গতঙ্গে ক্ররঃ স্তাৎ ক্রুরকর্মণি ॥৬৩। অথ ধাতুজ্ঞানং। 
স্বাম্যো তু ধাতৃগুরুসোমপুজ্রো সমীরণৌ ভান্গজসৈংহিকেয়ো । 
পিত্বৌ মহীনন্দনচণ্ডতানূ কফৌ ত্যারছ্যুতিদানবেজ্যো ॥ ৬৪ ॥ 
সংযোগে পূর্ণদৃষ্টে বা অনয়োরুখনং ততঃ । লগ্ননাথেন বক্তব্যং 

ভাবজ্ঞানবিশারদৈঃ ।দ্বিপদৌ গুরুশুক্রৌ চ ভৌমার্কৌ চ চতু- 

্পদৌ | পক্ষিণৌ বুধশৌরী চ শশিরাহ্ সরীন্থপৌ ॥ ৬৫ ॥ অপদং 
ব৷ রাহুকেতু স্তন্স্থানং ন সংশয় । স্থিতে বা পুর্ণদৃষ্টে ব1 ক্ষ: 
ত্রেশে বুধ্যতে বুধৈঃ ॥ ৬৬ ॥ বালকং শশিপুত্রশ্চ যুবা চ ভূমি- 

ননদলঃ। গুরুণ্চত্ত্রো। ভৃগন্মধ্যঃ শনিরাহু জরাতুরৌ ॥ ৬৭॥ 
পুংসঃ কূর্য্যারবাগীশো! যোষিতৌ চন্দ্রভার্গবৌ। ক্লীবৌ হি বুধমন্দৌ 
চ পত্য়, পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৬৮ ॥ ম্বরোদয়মতে রাহুঃ পুরুষঃ ॥৬৯| 

গলেনদ্জঃ শশী হুপ্শ্চতুরত্রো ভূগ্তঃ কুজঃ। রাছুঃ শনৈশ্চরো- 
দো, লশ্চরবিগুরুঃ ॥৭০॥ মতান্তরে" বর্ত,লং ভাস্করে জ্ঞেয়ং 

অদ্ধচক্রং নিশাকরে ত্রিকোণং তৃমিপুত্রে চ বুধে চ ধন্থুরাক্কৃতিঃ। 

লাগ্নিকপ্রশ্নগণনা । ৬৩ 

গুরৌপপ্সাক্কতিং বিদ্যাৎ চতুস্থোপস্ক ভার্গবে | শনৌ দণান্কতিং 
বিদ্যাদ্রাহ। চ মকরাকৃতিং। কেতৌ সর্পাক্কতিং বিদ্যাদগ্রহাণাং 
মুর্তিলক্ষণং1৭১। শুক্রে চন্দ্রে ভবেদ্রোপ্যং বুধে স্বর্ণ তথা গুরৌ । 
রবৌ মুক্তা কুজে তাত্রং লৌহং রাহুশনৈশ্চরে ॥ ৭২ ॥ শুক্রে 
চন্ত্রে জলচরো গুরুজ্ঞো গ্রামচারিণৌ। কুন্ধে সূর্য্য শনৌ রাহো 
কথান্তে বনবাসিনৌ ॥ ৭৩ ॥ দেবেঙ্গেন্ুম্থতৌ প্রভাতসময়ৌ 

মধ্যাহ্ৃকালো রধিক্মাজৌ চ্্রভৃগু দিনান্তপময়ৌ সন্ধে তমো 

ভাঙ্করী ॥ ৭৪ ॥ ষঠী। প্রভাতঞ্চ বুধে জীবে মধ্যান্তৌ কুজনাঙ্করৌ 

দিনান্তো চন্ত্রভৃগুজৌ রাত্রৌ রাহুশনৈশ্চরো ॥৭৫॥ অথ গ্রহাণাঃ 

ৃষ্টিঃ । চণ্ডে। তি্ধ্যগ্দশৌ ভার্গবচ্্রপুত্রাবৃর্জাবলোকৌ মহিগন্ম- 
ভান্। সমাধলোকৌ হিমরশ্মিজীবাবধোদৃশৌ ভাস্করিসৈংহি- 

কেয়ৌ ॥৭৬ শুক্রে চন্ত্রে জলাধারোৌ দেবতা বসনং 'গুরো । দগ্ধ- 
স্বানং কু্গে প্রোক্তং বুধে ইষ্টকরপ্রিতং ৷ রূঝৌ চতুষ্পথপ্লানে 
রাজাভূঃ শনিপরগং ॥ ৭৭॥ জীবস্তক্রৌ দ্বিজবরৌ ক্ষত্রিয়ৌ 
রবিতৃমিজৌ । বুধোবৈশ্থঃ শী শৃদ্রঃ শনিরাহ্ তথান্ত্যাজৌ ॥ ৭৮ ॥ 
রবৌ চ বণসাংকর্ধ্যং ব্রাহ্মণো রোহিনীপ্রিয়ঃ । কুজে রক্তপটালম্বী 
বহুবেশধরঃ পুমান্। গুরুর্বণিক্ চ শুত্রশ্চ বুধশ্চিত্রোদ্ধিজঃ কবিঃ । 

ভ্রষ্টাচারী ভার্গবজোনিষ(দাঃ শনিরাহবঃ ॥ ৭৯ ॥ ইতি মাঝিগ্রাম- 
নিবাসিনঃ আষগীদাসশক্খ্ণঃ যষ্ঠীনা মগ্রন্স্ত প্রথমোধ্যায়ঃ ॥ 

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি তন্বাদিভাবনির্ণযং | যেষাং বিজ্ঞান- 

মাত্রেণ সর্বজ্ঞ জায়তে নরঃ ॥১॥ মেযাদিমীনপধ্যস্তং ভাখং 

দ্বাদশসংজ্ঞককং | ভাবঞ্চ তনয়ং লগ্নং তন্ুমত্যবিদীরতে ।২| তত্র, 

ধনঃ সহ্োদরশ্চ বন্ধুঃ পুজ্রোরিপুস্তথ| | পহ্ীনিধনধন্মাশ্চ কম্ভায- 

ব্যয়াবপি ॥৩॥ তন্বাদিব্যয়পর্যান্তং নরাণাঞ্চ শুভাশুভং | 'মাকৌ 

ভাগ্যং পরীক্ষ্্চ পশ্চাদন্তং বিচারয়েৎ। নরাণাং ননমস্থানং 

দর্শনীয়ং প্রনত্বতঃ। আঘুর্ধশশ্চ সৌভাগ্যং ধন্মকার্ধ্যঞ্চ তত্র বৈ ॥8)। 

হোরায়াং । যোযোভাবঃ স্বামিদৃষ্টো৷ যুতোবা সোম্যৈক্ী স্তাং 
তস্য তশ্ান্তি বৃদ্ধি; । পাপৈরেধং তশ্ত তন্তান্তি হানির্নিউষ্টবা। 

প্রশ্নতো! জন্মতে! বা ॥ ৫ ॥ যী । তন্বা্দিবায়পর্য্যস্তং শুভন্বামি- 

বৃতেক্ষিতে ৷ শুভং তত্র বিজানীয়াৎ পাপে তত্র বিপর্ধ্যয়ঃ ॥ ৬ ॥ 

ষষ্টাষ্টমে ব্যয়ে পাপে ন তত্র কষ্টদায়কঃ। পাপংব1 যদ্দিবা সৌমাং 

কন্মস্থানগতে শুভং॥৭॥ লগ্নে দ্বিপাপে পতিতস্ত্রিপাপে বর্ণশঙ্বরঃ ৷ 

আত্মঘাতী চতুষ্পাপে একে চৈব কলঙ্কদঃ ॥ ৮ ॥ জননে প্রশ্নকা- 
লে ব! যাত্রায়াঞ্চ বিবাহকে । গুভে চৈব শুভং ভদ্রং পাপং তন্ন 

পরিত্যজেৎ ॥ ৯ ॥ প্রশ্নভাজকে দ্বাদশভাবফলনিরূপণং ॥ বূপ- 

লক্ষণবণানাং ক্লেশদোষন্থখাধ্যাং। বয়ঃ প্রমাণং জাতীনাং, 



৬৪ 

তম্ুদ্বানান্নিরীক্ষণং ॥১০। মণিমুক্তাফলং স্বর্ণরত্বধাতুকুটুত্বকং ক্রর- 
ণার্দিকবিজ্ঞানং ধনস্থানান্লিরীক্ষণং ॥ ১১ ॥ ভগিনীত্রা তৃভৃত্যানাং 
দাসকর্শকতামপি। কুব্বীত বীক্ষণং বিদ্বান্ সম্যগ্দুশ্চিক্যবে- 

শনি ॥ ১২ ॥ সুহদং সুখছঃখঞ্চ বৃদ্ধিস্থানং গমাগমং | মাতরং 

গুহগ্রামা্দি হিবুকাচ্চ নিরীক্ষণং ॥ ১৩৪ গর্ভাপতাবিধেয়ানাং 
মস্ত্রঙ্ধানয়োরপি । বিদ্যাবুদ্ধিপ্রবন্ধানাং স্থৃতন্থানান্নিরীক্ষণং ॥১৪॥ 

বৈরিণং রিপুমংঘাতং খরোষ্টক্র,রকন্মণাং ৷ মাতুলাতক্কশস্কানাং 
রিপুস্থানান্লিরীক্ষণং ॥১৫॥ বাণিজ্যব্যবহারঞ্চ বিবাহঞ্চ রতিক্রিয়াং 

গমাগমকলত্রাণি প্রাজ্ঞঃ পন্তেৎ কলত্রতঃ ॥ ১৬॥ নছ্যত্বারে শবে 

দৈন্যে দেশে শত্র,পশক্কটে । নষ্টে দংষ্টে রণে ব্যাস্ত ছিদ্রে ছিপ্রং 

নিরীঞ্ষণং ॥ ১৭ ॥ বাপীকৃপতড়াগাদিপ্রপাদেবগৃহাণি চ দীক্ষাং 
যাত্রাং ততোধর্মং ধর্মস্থানান্লিরীক্ষণং ॥ ১৮ ॥ রাজ্যং মুদ্রাং পুরং 

পুণ্যং স্থানং পিতৃপ্রয়োজনং । বৃষ্ট্যাদিব্যোমবৃত্তাস্তং ব্যোমস্থানে 

নিরীক্ষণং ॥ ১১ ॥ গজাশ্ববানবস্ত্রাণি শয্যাকাঞ্চনকন্যকাঃ আয়ু 
র্বিদ্যার্থলাভঞ্চ লক্ষয়েলাভলগ্রতঃ ॥ ২০ ॥ ত্যাগভোগবিবাদেষু 

দানেষু কৃষিকর্শনথ। বায়স্থানেষু সর্বেষু বৃদ্ধিং বিদ্যাদ্বায়াত্ততঃ॥২১ 

অথভাবপতৌ নষ্টে নষ্টভাবফলং বদেং। যত্ন চিন্তয়েক্বীমান্ 
ফত্র ভাবপতিঃ স্কিতঃ ॥২২| বিবাদে ছ্যতযুদ্ধে চ অভিচারে বিশে. 
বতঃ। মারণে বিষভেদে চ ক্রুর এযু প্রশস্ততে ॥২৩॥ অথ মনো 
মুষ্টিঃ। অংশকাজ্ জ্ঞায়তে দ্রব্যং দ্রেক্কাণাত্তস্করঃ স্থৃতঃ। রাশিভ্যাং 

কালদিগ্েশবয়োজাতিশ্চ লগ্রপাৎ ॥ ২৪ ॥ অথ নবাংশভাগঃ ॥ 

পঞ্চবিংশঝষে মেষে বৃষে কুস্তাষ্টবিংশকঃ | যুগে মৃগে চতুত্ত্িংশৎ 

ধনুঃ কর্কাষ্টবিংশকঃ। অলিসিংহে ভবেতৃদ্বৎ ষট.ত্রিংশগ্খ কন্য- 

তৃলয্লোঃ। নবাংশভাগমিত্যেবং মেষার্দি কথ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৫ ॥ 
পচিন্ আঠাইদ্ চৌত্রিশ, ছুই আটব্রিশ ছত্রিশ। মেষতুলা বিপর্যয়, 
নবাংশভাগ বষ্ঠী কয় ॥২৬॥ ইথে যদি ধান্দা হয়, মেফে মীনে 
টসে ছয়। হেরায়াং ॥ শ্বাংশে বিলগ্নে যদি বা ত্রিকোণে স্বাংশে- 
স্থিতঃ গশ্ঠতি ধাতুচিস্তাং । পরাংশকন্থশ্চ করোতি জীবং মূলং 
পরাংশোপগতঃ পরাংশঃ 1২৭॥ বঠী। স্ককীয়াংশে যদ! প্রশ্নঃ স্বীয়- 
তে দৃষ্থাতেপিবা ॥ তদা! ধাতুর্নলন্দেহঃ প্রথমে নবপঞ্চমে ॥ ২৮ ॥ 

গ্বীয়লগ্ে যদ] প্রশ্নোলগ্ননাথঃ পরাংশগঃ | তদ1 জীবে ন সন্দেহঃ 
পঞ্চমে নবমে দ্বিশ্ঃ ॥২৯। পরলগ্নে যদ1 প্রশ্নঃ পরনাথঃ পরাং 

শগঃ। তদা মুলং ন সন্দেহঃ প্রথমে নবপঞ্চমে ॥৩০॥ অথ 

দ্রেকাণে প্রবাজ্ঞানং। ধাতুমূলজীবমিত্যো অরাশৌ যুগে বিদ্যা- 
দেতদেবং প্রদীপং। লগ্নে যোংংশক্রমাদন্বিধেযং জানীয়া 

প্রন্নতঃ পরিতঃ সদা ॥ ৩১ ॥ যষ্ঠী॥ অ্্েক্টাণে ধাতুমূলঞ্চ জীব- 
€ 

লাগ্নিকপ্রশ্নগণনা | [ যষ্ঠীদাসঃ | ' 
মিত্যোজরাশিধু। জীবমূলং তথা! ধাডুং সমরাশিষু সর্ধন্দ! ॥ ৩২ ৭ 

বেলাজ্ঞানে ₹তে প্রশ্নে সত্যং সতাং ন সংশয়ঃ॥ অধ বেলা" 

ক্ষানং। পাদচ্ছায়াং দ্বিগুণীকৃত্য চতুর্দাশসমঘ্বিতং পক্ষগ্রহকটৈ- 
ভাগং লন্ধং দওঃ স্থিতং পলং ॥ ৩৩॥ অঙ্গুলিধারণে বেলাজ্ঞানং । 
অঙ্ুষ্ঠে বন্রুদ্রৈকস্তর্জন্তাং সপ্তভাঙুদিক। মধ্যে ভ্রয়োদশ- 

থ্যাগ্সিরিষ্্রা্টান্ধিরনামিকাঁঃ ॥ ৩৪ ॥ তিথিবাণং গ্রহঞ্চে কনিষ্ঠা- 

য়ামুদািতং । পূর্ববান্ছে চ গা! দণ্ড অপরাহ্ধে স্থিত।মতাঃ 11৩৫1 
অথ পুষ্পাদিকথনে বেলাভ্ঞানং । অতে। শশী পঞ্চনবত্রয়োদশঃ 

কপো স্বিষটকং ককুভশ্চতু্দশঃ ৷ চযৌ হুতাশ্ান্ধিশিবত্রিপঞ্চকং 
টশোচতুঙ্মঙ্গ লহুর্ধ্যযোড়শঃ1৩৬। পূর্বার্দে পু্পমুদ্দেশং ফলং শেষে 
ততঃ পরং। রাত্রৌ নদদীং বিজা নীয়াৎ আদ্যাক্ষরপ্রমাণতঠ॥ ৩৭ ॥ 
্রস্ুলীং শলাকাং কৃত্বা তচ্ছায়াং তিশ্রযোজিতঃ | ত্রিষ্টিতো- 

হরেস্তাগং লব্ধং দণ্ডত স্থিতং পণং 1৩৮ । ষন্তী। একুশ অঙ্গুলী 

করিয়া কাঠি। বেল! দেখিব উদ্জান ভাটা । ভাঙ্গিলে মাথাক্ক: 
ছায়া! যত। যষ্ঠী বলে বেলা তত ।1৩৯॥ পুনশ্চ । তিন প্রপ্নে এক 
করিয়া ঠিক দিলে যত। তিন অংশে হয় বেলা এই বষ্ঠীর মত 119০ 
অথ দ্বাদশাংশভাগঃ ॥। সর্বেষাধ মেষপূর্বাণাং স্বরাশিক্ধাদশাং 
কঃ। যত্র লগ্নশ্চ তত্রারদির্ভাগো। দ্বাদশ কথ্যতে ॥9১।। ঝষে মেফে 

অষ্টাদশপলং পঞ্চান্গবিপলং বিছ্ঃ। বৃষে কুস্তে চৈকবিংশবিপলং 
সার্ধবিংশতিঃ। পঞ্চবিংশপলং সার্ধং দ্বন্দ চ মকরে তথা। করে 
চাপে অলৌ৷ সিংহে চাষ্টবিংশপলং তথা । বিপলৎ বিংশতিজ্ে মং 
সিংহে বিপলপার্ধকং। কন্যে তুলে খক্ষপলং বিপলং বিংশসার্ধকং ॥ 
স্বাদশাংশকভাগোহয়ং ষষ্ঠীদাসেন কথ্যতে ॥৪২।। অথব্রিংশাংশ- 

ভাগঃ। কুজঃ পঞ্চ শনিঃ পঞ্চ জীবোহষ্ট বুধসপ্তমঃ। শুক্রস্চ পঞ্চ 
বিষমে সমে ভাগবিপর্য্যয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ পত্রং পুষ্পং কলং মুলৎ ত্বক্ চ 

ত্রিংশাংশকে তথ।। সমেপি ক্রমশঃ সর্বং বিষমে চ বিপধ্যয়ঃ139। 

অন্ত ভাগসংখ্যা । সার্ধিসগ্তঝষে মেষে বন্ুসার্ধং ঘটে বৃষে ॥ 

দশৈব মকরছ্ন্দে পলানি প্রতিবাসরং । কুলীরসিংহপ্রমদাতুলা- 
লিকাম্মকেধু চ। পলান্তেকাদশং কৃত্বা ররেনূক্তিং প্রচক্ষতে ॥৪৫1 
মতাস্তরং । কি শ্বশুর মনে গণ। লগ্মান কর ছ্ছন। দওপল 

পলে বিপল। চাইয়। দেখ লগ সফল॥ ৪৬॥ কট, কুজাঝো 
মধুরঃ স্থরেজ্যঃ স্থৃতঃ কষায়ো৷ রজনীশপুজ্রঃ । ক্ষারায়রূপৌ ভূগ্ত- 
শীতরশ্শী তিক্ত তু মার্ভওজসৈংহিকেয়ৌ ॥9৭॥ অথ গ্রহনবাং- 
শফলম্। রবের্নবাংশং জানীয়ান্ধিংশদওং দিনঅয়ং ৷ দৃওপঞ্চদশং 
চক্রে কুজে দিবসগঞ্চকম্। দিনম্বযং চজজুপুত্রে গু;রার্শ।সদশা- 
হকং। দিনত্রয়ং সপ্তদণ্ডে গুক্রে ভাগো বিধীক়্তে ॥ শনৌকি- 



ষ্টীদাসঃ | ] লাগ্নিকপ্রশ্থগণনা। ৬৫ 

ড ১] 

মাসখদিনং 'দ্বিমাসং রাভুকেতবঃ। যস্মিন্ রাশিস্থি চা খেটা ূ ব্রিকোণমথাপি বা। জন্মলগ্রং ন সন্দেহ; সোমসিন্ধান্তসন্ম 2 ঃ 

ভাগান্ ব্রিকোণগাংশ্চরাৎ 01৪৮1) লগ্নে ভান্বতি ভূঙ্গতে চ কনকং 

রূপ্যং সিতে চেন্দু্ে লৌহং ভাস্করনন্দনে তমসি ব1 তাং সরত্বং 

কুঞ্ে । থেটানাং ধাতৃমাহ। বিষনে প্রাজ্যাফলং কিং পুনঃ । দীপ্তে | । হষ্টাবিংশদ্দিনং উগ$। 
| 

রান ॥॥ ৬৬।। ইতি বন্দ্যঘটায় শ্রীবৈদ্যনাপবংশোগ্ছ সিদ্ধিরথগ্িতাত্র খচরে মিথ্য। প্রয়াত্যন্তথা ।13৯। অথ গ্রহাণাং 

ব্রিংশাংশকথনং |” রবৌ চৈকদিনং ভাগং চন্্রে বেদাদ্ধদগুকং । 

কুজে সার্ধদিনং ভাগং বুধাষ্টত্রিংশদণ্ডকং | দ্বাদশাহং ভবেজ্জীবে 
গুক্রে ষট্পঞ্চদশদণ্ডকং। শনৈশ্চরে মাসমেকং রাহোরষ্টাদশং 
ধিনং।1৫০।| অথ সামান্প্রশ্নকথনং। ত্রিকোণকেন্দ্রে যদি সৌম্য- 

খেটাঃ পাপেষু কেন্দ্রাষ্টমবর্জিতেবু । সর্বার্থসিদ্ধিং প্রধদেঞ্গরাপাং 

বিপর্ায়ন্তেযু বিপধ্যয়ঃ স্তাৎ ॥ ৫১।। যষ্ঠী। ভ্রিকোণকেন্দ্র- 
ভবনে গুভস্বামিখুতেক্ষিতে । নরাণাং কুশলং জ্ঞেয়মষ্মে পাপ- 

বর্ষিতে ॥৫২॥ যাদৃশানাং শশাঙ্কানাং গ্রহঃ,সঞ্চরতে নৃণাং । তাদৃশং 

ফলমাপ্রোতি পাপং বা যদি বা শুভং ৫৩ অথ নষ্টকোষ্ঠী ॥ 
লগ্মক্িভাগে চ গুরুক্িভাগং শাকং পরিবন্বয়োন্বনানাৎ। 

লগ্রস্থিভাগং খলু তত্র জ্ধেয়ং পূর্বাদ্ধতোহপুত্তরতোহবিধেয়ঃ 

শেষাদ্ধতোদক্ষিণতঃ সমাসঃ সিতাসিতঃ পক্ষবিচারভদ্বৎ 1৫511 
তাং তিথিং দ্বিগুণীকৃত্য পুনশ্চ রসযোজিতঃ | পঞ্চাবশেষং যল্লব্ধং 

শ্বরাশির্ভাগমানতঃ ॥ ৫৫ || অথ তিথিজ্ঞানঃ ॥॥ মাসে রাশ্তে যত 

পাবে, পাচ পুরিলে যত হবে। পাচ ঘুচিলে যত রয়, আধ। তিথি 

ষেঠী কয় ॥৫৬।। মাসে রাস্তে দেখি ছয়, তবে তিথি শুক্লা হয়। 
এার উদ্ে কৃষ্ণপক্ষ, কয় ষষ্ঠী ফল এঁক্য।।৫৭।। অথ নক্ষত্রজ্ঞানং। 

মাসনামানি খক্ষাণি তিথিং তত্র নিযোজয়েখ। মিতে রুদ্রঞ্চবং 

দদ্যাদসিতে দশএব চ 0৫5 ষষ্ঠী । পূর্ববাপরশ্চ মাসার্ধে দ্বাত্যাং 
খক্ষং বিধীয়তে । কুস্তকর্কিন্তথ! সিংহে। দশাহে খর্সংবুতঃ 11৫৯ 
মতাস্তরং ৷ রাশিচক্রং সমালিখ্য জন্মমাসে অমায়ুতঃ । ভূতীয়ং 

দ্বিতীয়ং কৃত্বা সর্বেষু রাশিচক্রয়োঃ ॥ অমার্দিগণিতে চক্রে পতিতো! 
যত্র সা তিথিঃ। সরাশির্নাত্র সন্দেহঃ কথয়েত্ত্র পণ্ডিতঃ॥৬০॥ 

গন্মমাসে অম। দিয়া, তিন ছুই করিয়া তিথি থৃইয়া। জন্মতিথি 
পড় যথা, কয় ষষ্ঠী রাশি তথা ॥৬১॥ মাসজ্ঞানং | জন্মতিথিং 
পরিত্যজ্য চাস্তে খক্ষসমাযুূতঃ | স মাস: কৃষ্ণপক্ষস্ত শুকে সপ্তম. 

সংদ্রকঃ || ৬২ ॥ খনা। তিথির তিথি ফেলিয়!, নক্ষত্র করিয়] 

মেলা । শুক্লপক্ষে সপ্তম ঘর কৃষ্ণপক্ষে সারা ॥। ৬৩।। অথ লগ্ন 

জ্ঞানম্। ছুস্মিন খক্ষে স্থিতোভানুর্দিনার্ে সপ্তক্ষকে | পরার্ধে 
দ্বাদশে খক্ষে্ু ত্র মৈত্রশ্চ ত ত্বগঃ 11৬৪।। দিনার্দে ৭ পরাদ্ধে ১১ 
নিশার্দে ১৭ পর্বীর্দে ১৫। মতাস্তরং। চন্দ্র বা সপ্তমে বাপি তৎ- 

৫ 

ূ 

স্পা পপ 

। পিত্তলো। বর্তলাক্কৃতিঃ। স্ুবর্ণং তা্রুসন্দরং হিচ্গুলং 

। প্রমশঃ কথ্যতে ময়া ॥ ২ ॥ 

/৬৫॥ অথ গ্রহজ্ঞানম ৷ রবেম্্ীনং নিশানাথঃ সপাদদিবসন্ধযঃ | 

পক্ষত্রয়ং ভূমিপুত্রবুধোইই্টাদশবাসরান্। বর্মমেকং স্রাচার্যো, 

শনিঃ সাদ্ধদ্ুয়ং বর্মং স্বভানুং সাক্ধবৎস- 

বশ ষষ্ঠীদাস- 

শন্মণ: যষ্টীনাম গ্রন্থস্ত দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ 

অথ লপ্রনবাংশভাগঃ । নবাংশভাগত বক্ষ্যাম্ি বথোক্রং 

শান্ত্রসন্মতং | যন্ত বিজ্ঞানমাত্রেণ মনোনুষ্টিং বদেদ্দ্বিজ্ঞঃ ॥১॥ নবাহ- 

শভাগমিত্যেবং পূর্বেণোক্তং বিচক্ষণৈঃ । অত্র ভাগফ লহ সব্বং 

নানাশান্ত্রং সমালোকা ক্ঞামলদি 

বিশেষতঃ । ফলং সর্বং ময়ালোকা তৎ সর্বং খলু কখাতে ॥ ৩| 

মেষস্ত প্রথমে ভাগে ধাতৃভাম্রং ন সংশয়ং । বঙ্গং বা মুরকাদগ্ধি 

চতুরশ্রং ত্রিকোণকং ॥ ৪ ॥ দ্বিতীয়ভাগে মেষস্ত মুলঞ্চ জল- 

ভত্তথা । স্নিগ্ধঞ্চ পত্রঙ্গং ক্ষারং অন্ং বাপি বদেদদ্বিজঃ|৫| ভতীয়- 

ভাগে মেষ্ত জীবং দ্বিপদসংক্ঞকং । দম্পেযী বা গর্ভগৃতং নারা 
বা চক্ষুঃসংঘুতঃ ॥ ৭ ॥ মেষস্ত পঞ্চমে ভাগে সিদ্ধমূলং ন সংশনঃ | 

ফলং বা কটু স্থু্সং বা চতুরত্রং ভৃণাদিকং ॥৮ ॥ মেষস্ত ষষ্ট- 
ভাগে চ জীবঞ্চ দেবতাসমং। নারী বা সুন্দরী গোরী ভত্রীবতো! 
বা পুমান্ সুধীঃ ॥ ৯ ॥ মেষস্ত সগুমে ভাগে ধাতুং রজতসগ্িভং 1 
অনুরীয়কখণ্ডং বা চতুরশ্রং বিধীয়তে ॥ ১০ ॥ মেষস্তাই্টমভাগে 

চ মূলং পুষ্টং সভক্ষকং। জীহ্বামার্জনকাষ্ঠং বা চতুরত্ং স- 
কণ্টকং।। ১১ ॥ মেষশ্ত নবমে জীবো। ধনুব্বিদ্যাবিশারদ£ | 

ক্ষেত্রিয়ো গৌরবর্ণে৷ বা পুরুযোত্তমপণ্ডিতঃ ॥ ১২ ॥ বৃষস্ত প্রথমে 
জীবোমৎ্স্তং বা জললস্তথ ॥ বিড়ালং মৃবিকং ব্যাত্বং শুগাং 

হং 

শশকং বুকং ॥ ১৩ ॥ বৃষদ্ধিতীয়ভাগে চ মূলঞ্চ কুষ্খবণক€ | 

জলজং তিক্তকাষ্ঠন্বা দীর্খাকৃতিং ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ তৃতীয়ে চ 

ভবেদ্ধাতুং স্থবর্ণং রত্বসংযুতং । পিত্তলং বর্ভলাকারং অন্বরীং 

পদ্মসন্গিভং ॥ ১৫ ॥ বৃষস্ত তুধ্যগে জীবে মেষাদিঞ্চ চতুম্পদং। 

রক্তবর্ণ বলযুতং দগ্ধাঙ্গং বা! বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৬ ॥ পঞ্চমে চ ভবে 

ন্মলং স্গিগ্ং থও্ং কষারকং। ফলঞ্চ বর্ত,লাকারং মধুরং বা বিচি- 

স্তয়েৎ ॥ ১৭ ॥ ষষ্ঠে চ ধাতুধাম্যাদি স্থবণমঙ্ত্ুরীয়কং । রজতং 

ঘটিতং বাপি পাষাণং পাপসংযুতং ॥ ১৮ ॥ বুষস্ত সপ্তমে জীব 
বহপাদার্দিসংযুতং । ভৃঙ্গো বা কর্কটে! বাপি জলম্থপনিবা- 

মিনৌ ॥ ১৯ ॥ অষ্টমে মূলম্থক্র্চ দীর্ঘং কটু*সরক্তকং। পঞ্চং 
পত্রং সলিলম্থং পতনং বা৷ জলাশয়ে ॥ ২০ ॥ বৃষস্ত নবমে ধাতুৎ 

00 

| 



৬৬ 

সংযূতং ॥২১॥ যুগ্নন্ত প্রথমে ধাতুং পাগ্রং পর্বতাকুতিং | 
অথবা রজতং থণং চতুরভ্রধন্ুরারুতিং ॥ ২২ | দ্বিতীয়ে চ ভবে- 
ন্লং দদ্ধঞ্চ কটুপত্রকং। কটুকং কণ্টকীপত্রং জীরকং বাস- 
ভম্মকং ॥ ২৩ ॥ তৃত্তীয়ে ঘোটকং জীবং মন্ুষ্যং বা সপাঁপকং । 
গৌরং বা শ্ঠামবর্ণে। বা দন্পতিং বা স্বিজোত্তমঃ ॥ ২৪ ॥ তৃর্ো 

ধাতুং সুবর্ণঞ্চ পিত্তলং বাপি চিস্তয়েৎ। অথবা! পৃজ্জনদ্রব্যং দেবে] 

বা ধাত্ুপ্রস্তরং ॥ ২৫॥ যুগ্নন্ত পঞ্চমে মৃলং দীর্ঘং কটুকপুষ্পকং । 
কুষ্ণবর্ণঞ্চ মাল্যত্বাকরকেচ্ছিদ্রসংঘুতং ॥২৬॥ যুগ্মষষ্ঠে ভবেজ্জীবং 

মহন্তঃ বা গর্ভলংঘুতং। অথব1 পাদবহলং ভূদেবং বাদরে স্থিতং ॥২৭ 

মুগ্মস্ত সপৃমে ধাতুং তাঅবর্ণং ন সংশরঃ। রঙ্গং বা মৃত্তিকাদগ্ধং 

চ্ররশ্্ং ব্রিকোণকং ॥ ২৮ ॥ অষ্টমে চ ভবেশ্ম,লং ধান্যং বা তিল 

সর্ষপং | যুগলং ফলবিন্বং ব কুম্মাণ্ডং বা লতাঘুতং ॥ ২৯ ॥ নবমে 

চ ভবেজ্জীবং মান্ুষাং দেবতাসমং | জলাপ্তিকং মৃগাণাঞ্চ গাবো 

বা শুক্ষবর্জিতং ॥ ৩ ॥ কর্কটপ্রথমে জীবং জলজং শ্বেতবর্গকং | 

তেকো বা কর্কটী মৎস্তং দেবে! বা ৫দবলদ্ধিজঃ || ৩১ ॥ দ্বিতীয়ে 
চ ভবেন্ম লং শুস্ককাষ্টতৃণাদিকং | ফলং বা কটুপত্রং বা শ্বেত- 

রক্কুঞ্চ বর্ধলং ॥ ৩২ ॥ তৃতীয়ে চ ভবেদ্ধাতং স্থবর্ণং পিস্তলা- 
দিকং। নারীণাং ধ!রণদ্রধ্যং সচ্ছিদ্রং ধঙ্ছরাকৃতি ং ॥ ৩৩ ॥ -চতুর্থে 
দ্বিপাদো জাবোমনুষ্যশ্ঠ দ্বিজোত্তমঃ । মধ্যবয়ঃ শ্রামব্ণঃ পুংসো 

বা দুম্ম থা স্থিরঃ ॥ ৩৪ ॥ পঞ্চমে চ ভবেম্মলং সিদ্ধিং বা কটু 

কাদিকং। দীর্ঘং বা ফলপুষ্পঞ্চ পতনং মৃন্তকান্তিকং ॥ ৩৫ ॥ 

ষঞ্ঠে পাড়ং গ্ুবর্ণধ চিত্রঞ্চ প্রন্তরাখিতং । খওং বা যুগলং বাপি 

দানাদানি বিশেষতঃ 7 ৩৬ ॥ সপ্তুমে চ ভবেজ্জীবং সদীর্ঘঞ্চ 

চছুষ্পদ্* । খঙ্চং বা পীডিতং বাপি পরদেশগতঃ সুধীঃ ॥৩৭ ॥ 

অগ্গমে তিক্তমূলঞ্চ কণ্টকীবৃক্ষমেব চ। ছিদ্রং বা কৃষ্ঞবর্ণ্ ভগ্নং 

বাপি বিচারয়েহ ॥ ৩৮॥ কর্কটে নবমে ধাডুং স্থবর্ণং রত্বসংযুতং | 

পিশ্তলং বা জলাধারং চক্রাকারং সচিত্রকং ॥ ৩৯।। সিংহস্থ 

প্রথমে ধাতৃং স্থুবর্ণং তাত্রসংঘুতং । প্রবালং বাপি বৈদূ্যং মুক্তাং 
ধা কাটসংবতং ॥| ও* ॥ সিংহত্ত দ্বিতীয়ে মূলং কটুকং শ্টাম- 
রককং । ফল; বা কন্দুবর্ভ,লং চিত্রযুক্তং সহ্ত্রকং ॥9১ ॥ তৃতীয়ে 
চ ভবেক্ষীবঃ মনুষ্যং যুগলং তথা । বণিজং কর্মকর্তারং শ্রাম- 

বর্ং বিধীয়তে ॥ ৪২ ॥ ততশ্চতুথে সিংহস্ত ধাতুং রজতমিশ্রিত্ং | 

সত্রীণাং ধারণবন্ত্র'নি জলপাত্রং প্রশস্যতে ॥ ৪৩॥ পঞ্চমে মূলরক্তঞ্চ 

ফুলং বা শেতপাণির* | সর্ধপং বা তথা ধানাং অথবা কটু- 
পত্রকং || ১৪! ষ্ঠ জীবং শ্তামবর্ণৎ বালকং বা বিচিস্তয়েৎ! 

[১ত্রপেশধূতা। নারী খন্রদেহী চ শ্লেচ্ছতা ॥ 3৫1 সপ্তমে ধাতু- 

লাগ্রিক গ্রশ্নগণন| | [ যষ্ঠীদ[সঃ।" 
রজতং চক্র।কায়ং চড়রঅ্রকং । ভার্াভরণত্রব্যাণি মাল, সু! জল- 

ংবৃতং || ৪৬ | অষ্টমে মূলরক্তুঞ্চ দগ্ধং বাপি বিচিস্তয়েখ। অথবা 
কণ্টকীপত্রং শুক্ষং বাপি বিচিস্তয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ নবমে চ ভবেজ্জীবং 

মন্নুষাং ঘোটকান্বিতং । কাব্যশান্ত্ররতৌ কার্ধ্যং পঞ্ডিতং চার্থবে: 
দিনং ॥৪৮। কন্তায়াঃ প্রথমে জীবং সর্পাকারং ন সংশয় । জলজং 

বা! তথা মৎস্তং অপদং বা সরীস্থপং ॥৩৯। দ্িত্ীয়ে চ ভবেম্ম[লং 
শ্তামবর্ণঞ্চ পত্রকং ৷ কষায়ং যবচুর্ণং বা দেবস্থানরতং সনদ! ॥ ৫০ ॥ 
তৃতীয়ে চ ভবেদ্ধাতুং স্বর্ণং বর্তলাক্টতিং। অথব। তাম্ুরলাধারং 

চিত্রযুক্তং ন সংশয়ত ॥ ৫১ ॥ চতুথে চ ভবেজ্জীরং য়েষশূঙ্গসমা- 

কুলং ৷ হরিণং বা রক্তবর্ণং দগ্ধং বা রোগসংযুত্তং ॥ ৫২ ॥ কন্তা 2 
পঞ্চমে মূলং শ্বেতবর্ণং বিচিন্তয়েৎ। গ্ীরকাখ্যাবন্থবধীজং সন্গলং 
বা লতাযুতং ॥ ৫৩ ॥ কন্যাধষ্ঠে ভবেদ্ধাতুং স্থুপর্ণং ধর্ত,লাক্কৃতিং। 
মাল্যং ব৷ চিত্রসংযুক্তং নারীণাঞ্চ বিভূষণং ॥ ৫৪ ॥ কন্যায়াঃ 

সপ্তমে জীবং শ্বেতরক্তং জলোস্তবং। অপদং মীনসর্প।দি চক্রা- 

কারঞ্চ মন্তকং ॥ ৫৫ ॥ অষ্ুমে চ তবেন্ম,লং স্থক্ষর্চ শ্বেতরক্তকং | 

কটুকং চতুরত্রঞ্চ শুষ্ধং বাপি তুলাদ্িকং ॥ ৫৬ ॥ কন্যায়! নবমে 

ধাতুং পিত্তলং বা স্থবর্ণকং। বন্তিকাতৈলযুক্ত্ তাম্বলাধার- 
চিত্রকং॥৫৭॥ তুলায়াঃ প্রথমে ধাতুং শ্বেতং রজতখওকং । নার্ধ্যা- 
ভরগদ্রব্যং ব1 বামাঙ্গস্য বিচিস্তয়েৎ ॥ ৫৮॥ তুলাদ্বিতীয়ে মূলঞ্চ 

রক্তপিঙ্গলবর্ণকং । অথবা কটুকং পত্রং দগ্ধং বা কণ্টকীফলং 
॥। ৫৯ ।॥ তুলায়াস্ত-ীয়ে জীবং ঘোউকং বা মনুয্যুকং। দ্বিতীয়ং 
তৃতীয়ং বাপি ধন্ুর্কিদ্যাবিশারদঃ ॥ ৬০ ॥। চতুর্থেচ ভবেদ্ধাতুং 
লৌহং বা দীর্ঘদণওকং | সচ্ছিদ্রং যন্ত্রযুগঞ্চ কাংস্তং বাপি সভ- 

গ্নকং ॥৬১।। তুলায়াঃ পঞ্চমে মূলং ফলং তিক্তং স্ুদীর্ঘকং। পুষ্পং 
পর্য্যসিতং বাপি দগ্ধভাওসমীপগং ॥ ৬২।। তুলাষষ্ঠে বদেজ্জীবং 
জলঙগং রুষ্ণবর্ণকং | অথ্থব! বিপ্রব্গলং বৃদ্ধঞ্চেব বিচিস্তয়েৎ|।৬৩।। 

তুলায়াঃ সপ্রমে ধাতুং স্থুবণং তাত্রমিশ্রিতং । প্রবালং ক্ষাটিকং 
বাপি অধাম্যং হিঙ্গুলাদিকং ॥ ২৪ | অষ্টমে চ ভবেনুলং স্নিগ্ধং 

রূটুকমূলকং । বাহাভূমিল তাখণ্মাপ্রকং ব1 বিচিন্তয়েৎ ॥ ৬৫ || 
তুলায়া নবমে জীবং মনুষ্যং শ্যামবর্ণকং । দম্পত্তী ব৷ স্বিজ শ্রেষ্ঠো- 

দেবকাধ্ারতঃ সদ1 ।1৬৬। ইতি মাঝিগ্রামনিবাদিনঃ শ্রীষষ্ঠদাস- 

শঙ্মণঃ যষ্ঠীনামগ্রন্থগ্ত তৃতীয়োধ্যায়ঃ ॥ 

বৃশ্চিকপ্রথমে ভাগে জীবং বহুপদান্থিতং। জলজং কর্কটঃ 

সর্গং মও্ুকং বা বিচিন্তয়েৎ।।৬৭। দ্বিতীয়ে চ ভবেন্মুূলং শ্বেহং 

কটুকপত্রকং। 'অথব! ফলতিক্রপ্চ ত্বচং ব কটুর্লিকং | ৬৮ ।। 

তৃতীয়ে চ ভবেদ্ধাতুং পিস্ভলং চিত্রসংযুতং | ৬ যন্ত্রমীপন্কং 



য্টীদাসঃ |] 

ল্ববর্ণ তীশ্রমিশ্রিতং | ৬৯ ॥ চতুর্থে চ ভবেজ্জীবং শ্তামবর্ণং 
দ্বিজোত্বমং। অথব] ব্য(পিক1 নারী ত্রষ্টাচাররতা সদ] || ৭০ ॥ 
পঞ্চমে চ তবেন্ম/লং দগ্ধঞ্ণ শুক্লুরক্তকং | তিক্তং ব1 কটুকং বাপি 

চতুরস্নং কলপত্রকং ॥ ৭১ ॥ হষ্টে ধাতুং ন সন্দেহঃ স্থবর্ণং বর্ত- 
লাকুৃতিং। মঞ্চস্থং দেখতাদ্রবাং চতুরন্রং চিত্রসংযুতং || ৭২ ॥ 

সপ্ুনে চ বদেক্জীবং মৃগাদ্দীনি চতুষ্পদং । বনজং বুকর্যাঘ্রাদি- 

জন্ুকং ব1 বিচিন্তয়েৎ ॥৭৩| অষ্টনে মুলদীর্ঘঞ্চ তিক্তঞ্চ ফলযুগ্মকং। 

কঞ্ণর্ণং পত্রযূতং পুষ্পং বা ছিদ্রসংবুতং ॥। ৭৪ 1 নবমে চ বদে- 

দবাতুং স্থবর্ণং বর্ত,লাক্কৃতিং। অথথ! পিত্তলং দ্রব্যং জলাধারং 

বিচিন্তয়েৎ।| ৭৫ ॥ চাপন্ প্রথমে ধাতুং স্ুবর্ৎ পিত্লাদিকং । 
তাং ব1 ঘটিতং স্বর্ণ, বঙ্গং বাপি বিচিস্তয়েৎ ॥। ৭৬ ॥ দ্বিতীয় চ 

'ভবেন্ম,লং শ্বেতবর্ণধণ পুক্পকং । অগধা তিক্তমধুরং পত্রং ব। নাব্র- 

সংশয়ঃ || ৭৭ ॥ ভূতীয়ে চ ভবেজ্জীবং যুগলং শ্টামবর্ণকং । নারীং 

ব| বুবতীং কন্তাং গর্তিণীং বা শিশুত্রয়ং || ৭৮ ॥ চতুর্থে ধাহু- 

রজতং জলাধারং বিশেষতঃ । অথবা খগুরদ্রতং তস্কা ব৷ প্রস্ত- 

রাদিকং |1৭৯।। পঞ্চমে চ তপ্রামুলং চতুরভ্রং রক্তপাণ্ডরং। ফলঞ্চ 

কটুকং ছিত্রং পুষ্পঞ্চ শু্কপত্রকং || ৮ ॥| যষ্ঠে ধন্ুবি সংপ্রাপ্তে 

জীবঞ্চ গ্তামবর্ণকং। যুবতীং ব! চিত্ররতাং বালকং বা পিচিস্তয়েৎ 
॥৮১॥॥ চাপস্ত সপ্তমে ধাতুং রজতমস্থ্রীয়কম্। নারীণাং 
বামহস্তন্ত চ্যৃতির্বাপি জলান্তিকে ॥৮২ ॥ চাপস্ত চাষ্টমে মুলং 
তিক্তং কটুকমিশ্রিতং । রক্তং পাগুরপুষ্পং বা দগ্ধধান্াদিকং 

বদেৎ ৮৩ চাপস্ত নবয্বে জীবং ঘোটকং ব1 চতুষ্পদং। দ্বিতীয়ং 
বা তৃতীয়ং বা মন্তুষাং দেবতাবুততং ॥ ৮৪ ॥ মকরপ্রথমে জীবং 

ব্যাপ্ং বা বৃকজান্থুকিং। অথব! জলজং জীবং নখচন্দ্রসমাকুলং 

॥ ৮৫ ॥ দ্বিতীয়ে চ তথ মূলং তিক্তং দীর্ঘং সচ্ছিদ্রকং। কণ্টঞ্ং 
বিপুলং গাত্রং বর্ণঞ্চ কুষ্ণপিঙ্গলং || ৮৬॥ মকরদ্বতীয়ে ধাতুং 

বং ছিদ্রসংঘুতং । পল্মাকারং বিচিত্রঞ্চ জলাধারং ন সংশয়ঃ | 
1৮৭। চতুর্থে চ ভবেজ্জীবং শূঙ্গং খুরচতুষ্পদং ৷ গাবে! বা মহিষং 
ছাগং মেষং ব1 বনজন্তবম্।1৮৮।। পঞ্চমে চ নিপ্ধমূলং ক্ষারং ব! 

তিক্তনংযূতং ৷ অথব। বৃক্ষনিধ্যাসং ত্বচং বাপি বিচিন্তয়েৎ ॥৮৯॥ 

মুগষষ্ঠে ভবেদ্ধাতুং ন্ুবর্ণং বর্তলাকৃতিঃ চিত্রহুত্রসমাযুক্তং স্থানাপ্ত- 

রগন্তন্য চ॥ ৯ |) সপ্তমে জপজং জীবং বর্ভূলং পদসন্ধলং। 

ভূদেবে। মরদেবো বা পরদেশগতং বদেত॥ ৯১ ॥ অগ্টমে মুল- 

তণকার্পাস্থত্রজং। অথবাফলপুষ্পঞ্চ কটুতিক্তরসাশয়ম্।।৯২ 

লাগ্নিকপ্রশ্নগণন! | ৬৭ 

অথবা লোহদ্রব্যাদি ভাস্ং মৃত্তিকাযুতং 11৯11 কুস্তত্ত দ্বিতীরে 
মূলং পত্রং পুষ্পং সকণ্টকং। কৃষ্ণরক্তং কুটুতিক্তং স্ত্রিরং নণিঞ্চ- 
কথ্যতে ॥৯৫॥ ততঃ কুস্ততৃতীয়াংশে মনুষ্যং গৌরবর্ণকম্। 
তদ্ভাবেঘোটকং যুগ্মং গাবোবাপি বিচিন্তয়েৎ ॥ ৯৬ ॥ চতুর্থে চ 

ভবেদ্ধাতুং বারিপাত্রং সচ্ছিদ্রকং। লৌহং ব1 দণওদংযুক্তং কাহশ্:- 
ভগ্রং সচ্ছিদ্রকং ॥৯৭॥ কুন্তস্ত পঞ্চমে মূলং কৃ্ণং দীর্ঘং সতিন্রকং । 

অথবা বর্ত লাকারং মৃত্তিকারজমিশ্রিতং ॥৯৮। কুন্তন্ত ষষ্ঠে জীব 
মনুষ্য দীর্ঘকঞ্ণকম্। পরদেশগ তব অথবা কুঞজব্াক্তিহ ॥ ৯৯৭ 

কুস্তস্ত সপ্তমে ধাতুং তাত্রং ঘর্টিতন্বর্ণকম্। চতুরস্ং প্রনালঞ্চ 

ছিদ্রস্থব্রসমাকুলম্ ॥ ১০০॥ কুন্তন্ত চাষ্টমে মূলং শ্বেভং দীদং 
'সগ্রস্থিকম্। অথ্ব] সর্ষপং ধান্যং নিঃসারং ুত্রসংঘুতং +১৯১। 
কুন্তম্ত নবমে লীবং পবিত্রং শিগুংকুলং । অথব!1 গর্ডিণী নারী, 

দম্পতী ব। নৃপদ্ধিজঃ ॥ ১০২ ॥ মীনস্ত প্রথমে জীবং দম্পন্যো 

নাত্র সংশয়ঃ। অথব। পুরুষে দ্বাভ্যাং পরদেশগতশ্থ চ। মীনন্ত 

দ্বিতীয়ে মূলং শুক্লরক্তং সদগ্ধকং । শুস্কপত্রঞ্ মধুরং তন্মং বাপি 
বিচিস্তয়েৎ || ১০৪ ॥ মীনস্ত তৃতীয়ে ধাতুং রজতং বা চত্ুর- 
জকং । অব! বর্তলাকারং পিত্তলং নাত্র সংশগ্নঃ ॥১০৫॥ মীনস্ত 

চতুর্থে ভাগে মহ্ষ্যদুগলং বদেৎ। অথবা গর্ভিণী নারী বালক* 
যুগলং পরম্ /১*৬॥ মীনস্ত পঞ্চমে মূলং শুক্লং রক্তং চতুরস্রকং। 
ধান্যাদি জলজং দ্রবাং অথব। জনপঞ্চকং ॥ ১০৭ ॥ যষ্ঠে সীন্রস্ত 

ধাতু মুক্তামালা প্রবালকম্। অথবা তাম্র-ঘটিতং স্ব্ণং বা পিত্ত 

লাপিকম্ ॥ ১০৮ ॥ মীনন্ত সপ্তমে জীবং মন্তুষ্যং বহুলং তথা । 

গাবী ছুপ্ধবতী যুগ্মং পরদেশগতাঠ ভ্ত্িয়ঠ 1১০৯) মীনন্ত চা্টমে 

মূলং স্থত্রদুগ্মং বিচিন্তয়েৎ। অথব। কাটস্থত্র্চ মহস্াত্বং কন, 

বণকম্ ॥১১০। মীনস্ত নবমে ধাতুং স্থৃবর্ণং তাত্রমিশ্রিতং । অথণ| 
পুজনদ্রণাং তাম্রাপারযুগধ বদেৎ ॥ ১১১।। ইতিমাঝিগ্রামঘিবা- 

সিনঃ আীবষ্টীদাসশশ্বণঃ যষ্ঠীনামগ্রন্থন্য চতৃর্ঘোহধ্যায়ঃ |। 
অথ প্রশ্নং প্রবক্ষযাশি লগ্মমানপ্রমাণতঃ ৷ যেষাং বিঞ্ঞান- 

মাত্রেণ এিকালজ্ঞে৷ ভবেন্নর2 ॥ মেষে দ্বিপদচিস্তা স্যাদবুষে চিগ্ঠ। 

চতুষ্পদং। খিথুনে যুগ্রচিস্তা স্তাৎ ক্টে ধাতৃচিস্তনম্। সিংহে 

মূলং বিজ্ঞানীয়াৎ কন্তায়াং যুবতীং বদেৎ ॥ ১॥ তুলায়াং ধাড়- 

রজতং বৃশ্চিকে মূলভূমিজং। ধন্থুষি জীবমূলঞ্চ মকরে কলহস্তথা। 

কুম্তলগ্রে তর্তটিন্তা মীনে চ জীবধানবঃ ॥ ২॥ চরে তু গমন- 

প্রশ্নং একচিস্তা বিধীয়তে । স্থিরে চিন্তা, দ্বিতীয়গ্ লাভচিন্তা 
শুভাগুভং ।দ্বযাত্মকে তৃতীয় প্রশ্নং স্থিরেচ গমনাদিকম্। পৃর্বাদ্ধে, 

স্থিরবত্কাধ্যং পরাদ্ধে চরবংস্থৃতঃ ॥৩॥ হোরারাং বুষসিংহ 



৬৮ 

বৃশ্চিকঘটে বৃদ্ধিস্থানং গমাগমৌ নম্তঃ। ন মৃতং ন চাঁপি নষ্ট 
ন রোগশাস্তির্ন চাভিভবঃ চরে তদ্বিপরীতং। দ্বিশরীরৈর্ষিশ্রফলং। 

লগ্নে শুভদৃষ্টে শোভনমশোভনমন্তে চ.॥৪॥ ষষ্ঠী । মেষকর্কটতুল! 
চ মকরাশ্চৈব সংজ্ঞকাঃ। বৃষকুস্তালিসিংহাশ্চ স্থিরসংখয] বিধীয়তে। 

যুগ্মকন্তাধনুম্মীনাস্্যাত্বকাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ & ॥ চরস্থিরদ্বাত্মক্চ 

কেন্ত্রাস্তং যস্ঠ তন্ত চ। মেষসিংহধন্ুশ্চৈব উভয়ন্রিকোণসংজ্ঞকং | 

বুষে স্ত্রিমকরং তদ্বৎ । তুলাকুস্তযুগঞ্চৈব কর্কটালিবষেংপি চ॥৬ 

এতে ত্রিকোণসংজ্ঞাঃ স্থ্যঃ শৃণু জ্যোতির্বিদান্বর। পুর্ববাদীনাং দিশাং 
জ্ঞানং নবাংশাঞ্চ চরাদিকং ॥ ৭ ॥ হোরাজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি হোরা 

স্যাদদ্ধলগ্রয়োঃ | বিষমে হৃর্য্যচন্ত্রাভ্যাং সমে চন্দ্রদিবাকরৌ ॥৮। 

মেষে নীনে দণ্ডমেকঃ প্রিপঞ্চাশৎপলং তথ1। দদ্বয়ং বস্থসার্ধে! 

হোরা স্তাদ্ বৃষকুন্তয়োঃ | দণড্বয়ং যুগে সৃগে ত্রয়স্ত্রিংশতখপলং তথা । 

দিংহালিকার্শুকে কর্কি পঞ্চাশন্দগডকদ্বয়ং ॥ দওদ্বয়ং কন্ততুলে 

পলঞ্চ বেদযুগ্মকং॥ ইতি হোরাপ্রম্াণঞ্চ বিস্তরাৎ কথয়ামি তে।৯॥ 
অথ দ্রেক্কাণং। ড্রেক্কাণে বস্তনির্দেশং দ্বারং মধ্যং তথাস্তরং | 

স্বর্গং মর্ত্যঞ্চ পাতালং শীর্ধং মধ্যঞ্চ পাদয়োঃ। অন্ত ভ্রেন্তাণে 

যোজাতঃ প্রশ্নং ব1 চৌরনির্ণয়ঃ | স্ত্রীপুংনপুৎ্সকণ জ্ঞে়ং তন্ত 
দ্রেকাণতোবুধৈঃ | জীবভূক্থৃত মার্ভও! উশজি পুরুষ! বুধাঃ। সোমঃ 
সোমজমন্দাহিভূগুপুভ্রা্চ যোষিতাঃ | দগুমেক* ঝষে মেষে 

সার্ধপঞ্চদশং পল্রং । পঞ্চবিংশপলং দণ্ং বুষে কুস্তে ন সংশয়ঃ। 

যুগে স্থগে চৈকদণ্ডপলৎ সার্ধদ্বিবিংশতিম্। কক্কালিকার্মকে 
সিৎহে ত্রিপঞ্চাশখপলং তথ. ঘটক্ত্রিয়োর্দগুমেকং পলঞ্চ বেদ- 

বাণকম্। দ্রেককাণং প্রথমং ভাগং পঞ্চমং নবমং তথ ॥১০॥ অথ 

অঙ্গপরীক্ষা । আগতওং প্রশ্নকং দৃষ্টা দৈবজ্ঞঃ সাবধানতঃ | যদ্যৎ 
করোতি কর্মাণি তত্বতসর্বং বিধীয়তে ॥ ১১॥ ললাটে পুত্র" 

চিন্তা স্তাৎ কন্মৃচিন্ত। চ ককে। বাহুভ্যাং বস্তচিস্তা চ ব্যাধিচিস্তা 

তথোদরে ॥ ১২॥ কটো বিচ্ছেদচিত্তা চ শত্রচিন্ত। চ গুহকে। 

ছুঃখচিন্তা ভবে পাদে এতে চিস্তাপ্রভেদকাঃ। শীর্ষে হস্তে পর- 

চেষ্টা চ হৃদি আত্মনি যোঙ্গর়েখ । কণ্ঠে বাহো স্বিতে হস্তে জীব- 

চিন্ত। সদ। বুধৈ:॥১৩| উদ্ধাননে। ভবেজ্জীব£ সমদৃষ্টে চ ধাতবঃ। 
ভূমিদৃষ্টেভবেন্মলমেতে চিস্তাপ্রভেদকাঃ ॥ ১৪ ॥ পাদ্দৌ গমন- 
চিন্ত। স্তাধাননে ব্যবসায়িনঃ।.চিবুকে পরদন্বঃ স্তাদ্বক্ষসি প্রীতি- 
চিন্তন ॥১৫।। পার্খে পরগত। চিন্তা, পরাঙ্গে পরমঙ্গলম্ । গর্তে চ 

গর্তচিন্ত। স্তাৎ কণ্ঠে মরণমেব চ 7 মুদ্রিতাক্ষে আত্মগুত পার্ে 
চৈব গমাগমম্। বস্ত্রংব। দ্রব্যসৎযুক্তং প্রবাসং লাভচিস্তনম্।।১৭)। 

পৃষ্ঠদেশে পরচক্রমথবা৷ ফ্লেশচিস্তনম্ | পদ্বিক্ষেপমাত্রেণ পর- 

লাগ়ক প্রশ্নগণনা | [ ষীদাসঃ। 

চিন্তাগমাগমং || ১৮ ॥ কম্পনং স্তাত্ত, হঃখঞ্চ গুভং'ম্তাৎ কর- 

কম্পনে। হান্তে পরগতং সথ্যং হুঃখন্তাদোষ্ঠমার্জনে | ১৯ 

সাক্ষাতে পরদূতঞ্চ পরমঙ্গলকারণং। প্রশান্ত দৃশ্ঠতে যাদৃক্ তন্তাং 

দিশিন সংশয়ঃ11২০॥। অথাক্ষবপিগ্ডকে বর্ণানয়নং যথা । অকারে 
দশকং গ্রাহং দশবৃদ্ধোত্তরোত্তরং। ককারাদিক্ষকারাস্তমেক 
মেকমুদীরয়েৎ। সর্বাণাক্ষরপিগ্ডানি একীকুতয ত্ত্রিভিহ্বরেৎ। 

প্রথমং দ্বিতীয়ং শৃন্যং জীবধাতুঞ্চ মূলকং ॥ ২১ ॥ স্লজং জলজ- 

ব দ্বিঃ শেষে জীবমূলয়োঃ ৪ ধাতুরষ্টবিধাডেদাঃ স্থবর্ণাদীনি' 
কথ্যতে ॥ ২২।। আলিঙ্গং চাভিধৃমঞ্চ দগ্ধ দিবসং নিশি। 

ত্রিভাগঞ্চ কৃতে জীবধাতুসূলঞ্চ লক্ষণং।। ২৩।॥। ভাগস্চ ত্রিবিধং 

কৃত্বা জীবধাতুঞ্চ মূলকং। যদ! মুষ্টিপ্রভেদেন মুলাদিক্রমকং 
বদেৎ।,২৪॥ অক্ষরং দ্বিগুণং কৃত। ম্াত্রাপিওং চতুণ্ডণং। বন্ু- 
শেষে চ যন্পন্ধং চৌরমানাদ্যমক্ষরং || ২৫ এবঞচ.জীবনং মৃত্যু- 
মঙ্গে শূন্যে চ ভাবয়েৎ॥ পিগাঙ্গং দ্বাদশৈর্থত্বা ত্বা্দীনি বিটি- 
স্তয়েখ।॥ ২৬।1| পঞ্চপক্ষমতং বক্ষে শৃণুধবং সাবধানতঃ। যস্ত 

বিজ্ঞানমাত্রেণ সর্বজ্ঞো জায়তে নরঃ ॥।'২৭ ॥ বালঃ কুমারস্ত- 

তরুণোবৃদ্ধমৃত্যুরিতি ক্রমাৎ। ঘটিক1 ষট. ষট, প্রহরে ফলমেক- 
মুর্দীরয়েৎ ॥ ২৮।। কিঞ্ছিল্লাভকরোবালঃ কুমারন্তর্ধলাতদঃ |. 

তরুণে বহুলাভঃ স্তান্বদ্ধে ছানিম্ৃতে মৃতিঃ ২৯, অকারে সিংহ- 
মেষালি ইঃকন্যাযুগ্মকর্কটাঃ। উকারে চাপমীনৌ। চ। একারে 

চ তুলাবৃষৌ । ওকারে যৃগকুস্তৌ চ এবং রাশিঞ্চ সংলিখেৎ 1৩০। 
নন্দ! ভদ্র জয়! রিক্ত। পুর্ণ চ তিথয়ঃ ক্রমাৎ। নন্দাদ্দি গণিত 

সর্বং বালাদি মৃতিপঞ্চকং || ৩১1 অকারে রবিভৌমঃ শ্তাৎ । 

ইকারে বুধচন্দ্রমাঃ। উকারে লীবব!রশ্চ একারে ভূৃগুবাসরঃ 11৩২ 
ওকারে শনিবারশ্চ জন্মাদিমৃত্যুসংত্তকঃ ৷ অকারে চাশ্থিনীপুর্বং 
পঞ্চনক্ষত্রমিষ্যতে |1৩৩1। তত্র ক্রমাক্িষট্চৈব পঞ্চ পঞ্চচ তারকাঃ। 
পঞ্চভাগে হৃতে খক্ষে বারে বা! তিথিদংজ্ঞক1২। বালাদিপ্রশ্নকা- 

লঞ্চ যত্বেন পরিচিস্তয়েৎ ॥৩৪।। বালকে পরচিন্ত। স্তাদগমাগমো- 

ন নংশয়ঃ। পরদ্রব্গতঃ স্থিরং কিঞ্চিল্লাভো ন সংশয়ঃ || ৩৫।| 

কুমারে দ্বিতীয়ং প্রশ্নং পুংস্ত্িয়ং বালকান্বিতং । অথব। রজতং 

থণ্ডং মুলঞ্চ ভাবসংজ্ঞকং ॥৩৬।॥। তরুণে স্থানচিস্ত। স্যাল্লাভচিস্তা, 

বিশেষতঃ । সুস্থো. দ্বিতীয়জীবে, চ প্রবানং কুরুতে সদ1 ॥| ৩৭ |: 

বৃদ্ধে রোগভয়খৈব কলহুং ছুঃখচিস্তনং | 'নষ্টহ্বাপি মনম্তাপং 

পরচক্রং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ কাধ্যনষ্টং মনন্তাপং স্থানত্রষ্টং গমা- 

গমৌ । পীড়িতং মরণং বাপি পরহস্তগতং ধনং | ৩৯ /বালাধি 

পঞ্চভাগঞ্চ ভাগং পঞ্চবিধা ক্কৃতে । তৎফলং পরমং মং বালাদি' 



যষ্টাদাসং | ] 

ভাবপঞ্চক।। ৪০ ॥ অস্মমানাচ্তুর্মাসে জন্মবারাচ্চপ্ঞ্চমে | 

জন্মখক্ষাৎ পঞ্চবিংশতিথিঃ স্যান্তিথিবিংশকঃ ॥ ৪১ ॥ বারং খক্ষং 

তিথির্মাসং যর্দিন্ বর্ষে ভবিষাতি। তশ্মিন্ বর্ধে ভবেন্ম তারোগ" 
হানিষ্বয়ে ভ্রিগে ॥1৪২। অকারাদিক্ষকারাস্তা বালাদি পঞ্চমন্থরাঃ। 

আদ্দাবর্ণং ভবেৎ প্রশ্নং বালাদি ফলসম্মতাঃ॥ দিকৃজ্ঞানং। ষস্যা 
ন্দিশিস্থিতঃ প্রশ্ন কুরুতে যে নরং স্বয়ং। তস্যান্দিশি ফলং সর্বং 
কথয়ামি গুভাগুভং। পূর্বোত্তরৌ সমীপে চ দূরে দক্ষিণপশ্চিমৌ। 

ঈশানাথৌ পথি ভবনে দৃষ্টং বাযুনৈখতে ॥ ৪২।। ইতি মাঝি- 
গ্রামনিবাসিনঃ জ্রীযষ্ঠটীদাসশর্খণঃ যষ্ঠীনাম গ্রন্থসা পঞ্চমোহধ্যায়ঃ। 

অথ প্রশ্নং প্রবক্ষ্যামি লাভালাভং জয়ং গুতং | গমাগমং রোগ- 

স্থানং জননং মরণং কৃতং। হোরায়াং। লাভ প্রদা দশমসপ্মগান্ত্ব 

সৌম্যা মানার্ধদসম্থতলগ্রগতা তবস্তি। তুঙ্গািনাথপরিপূর্ণ 
সদৃষ্ঠঘূর্তির্লাভাধিপো ধনপতিস্থিতঃ পশ্ততি বা ॥১।। অথ 
অলাভঃ ৷ ধনেশে লগ্রনাথশ্চ ঘদি লগ্নং ন পশ্ততি | ন নিঃসরতি 

শষোপি তন্য লাতস্ ক! কথা |। ২ ।। লগ্ননাথে| বিত্তনাথঃ কর্ম, 
লাভপতিস্থথা ৷ পীড়িতে ধননাশঃ স্টাদ্বিশেষে হু&টগোচরে 0৩ 

গোচরছুষ্টমাহ । দ্বিযজন্মনি সপ্তুমবারসমং চতুরষ্টকপঞ্চমরদ্ধ- 
গতং। শনিসৈংহিকভাক্করভূমিন্তং  গ্রবমর্থবিনাশনরোগ- 
যুতং || 81 অথ জয়গ্রপ্রং। সলগ্রভবনং বাদী প্রতিবাদী চ 

সপ্তমঃ। অনয্লোববীর্য্যমালোক্য বাচ্যোৌ জয়পরাজয়ৌ । সবলো! 
লগ্রনাথশ্চ শক্রস্থানাদ্ধনং লভেৎ । সবলে সপ্তমে নাথে লগ্মনাথো- 

বন্থপ্রদঃ ॥॥ ৫ 11 উভয়োর্ধদি সমস্ডেজন্তদা যুদ্ধং ন সংশয়ঃ। 

সবলশ্চ জন্বী যুদ্ধে হুর্বলে! যঃ ল ত্রিয়তে || ৬ ॥| প্রশ্নজাতকে। 

প্রশ্নে ক্রুরগ্রছে। লগ্নে বাদী য়তি বাদিনম্। আগন্তকং জয়েৎ 
্থাকনী লগ্নেদ্যুনে চ ক্র,রগে। আগচ্ছতীতি আগস্তঃ ৷ গৃছে তিষ্ঠতি 
যঃ সস্থায়ী। যাতুমিচ্ছতি সযাগ়্ী ইতি ভেদঃ। হোরায়াং। 
পৌরাত্বতীয়ভবনাদ্ ধর্মাদ্া যাঁয়িনস্তথা। যট, ফট, রাশিগৃহং 
তত্র গ্রহাধিক্যে জয়ং তবেৎ ॥ ৭) লগ্নে বা সপ্তমে বাপি 

পাপাধিক্যে জয়ী ভবেৎ। পাপদৃষ্টে পরাভূতঃ গুভদৃষ্টে বিপ- 
ধ্যয়ঃ॥৮।। পাপদৃষ্টে লগ্ননাথে যুদ্ধে হতো ন সংশয়ঃ | এবঞ, 
সগ্তমোনাথঃ প্রতিবাদী স শ্রিয়তে। হোরায়াং | দ্শমোদয়সপ্ত- 

মগাঃ সৌম্যানগরাধিপন্ত বিজয়করা;। আরার্কিজ্ঞগুরুসিতাঃ 
প্রতঙ্গদা বীজয়দ! নবমে ॥ ষহী। সণ্ডমে দশমে লগ্নে যদি 
সৌম্যোগ্রহো ভবেৎ। পরে! যুদ্ধে জয়ী তত্র প্রতিবাদী বিপ- 

ধায়ে || ৯২ লগ্নে খান্তে শনিকুজৌ পুরনাথপ্রভঙ্গদে। 
ভগুর্জীবে! বাঁধ! ধরছে স্থায়ী চ বিজয়ী রণে।। ১০ ॥ 'হোরায়াং। 

লাগ্নিক প্রশ্নগণনা । ৬৯ 

ঝযালিকুস্তকর্কট| রসাঁতলে ঘদা স্থিতাঁঃ। রিপোঃ পরাঙ্চয়ঃ 

তদ! চতুষ্পদৈঃ পলায়নং ॥। ১১ ॥॥ ষষ্টী। কর্কিকুস্তালিমীনাশ্চ যদি 
লগ্নাচ্চতুর্থগাঃ ৷ লগ্রনাথে। জয়ী যুদ্ধে প্রতিবাদী পলায়তে 1১২) 

মেষধনুঃসিংহবৃষা! এতে সংজ্ঞাপ্চতৃষ্পদাঃ। লগ্রন্থা হিবুকস্থানং তদা 

শত্রপলায়নং 1 হোরা। যেষদনুঃসিংহবুষা যছাদয়স্থাছিবুকে 

বা! ভবস্তি । তদ। শক্রর্নিবর্তৃতে গ্রহসহিতা বারিহুক্তা বা (১৩ ॥ 

স্থিরে শশী চরোদয়ে ন চাগমোরিপুস্তদা । তদা গমোরি- 

পোর্বদেদ্বিপর্ধযয়ে বিপর্যযয়ং || হোর! । স্থিরলগ্র-আগতে দ্বিধা- 

ত্বকে তু চন্ত্রমাঃ | নিবপ্ততে রিপুন্তদা সুদুরনাগতোপি সন্ ॥১৪। 

স্থিরে শশী লপ্নগতোদ্বিদেহঃ পথার্ধমাগতা নিবর্ততে রিপুঃ। চরে 

পুনম্চাগমনং বিধেঃস্তাদ দ্বিদেহাগমং শয়গোবিমিশ্রধ1১৫ ॥ চরস্থির- 

্্যাত্মকশ্চ যত্র তত্রৈব চক্ত্রমাঃ। গমনং স্থিরসন্দেহং রিপোর্বাপি 

প্রবাসিনঃ ॥। হোরায়াং। ছুর্গভঙ্গঃ। সহয়সৈংহিকেয়ে। বা যদি 
লগ্লাচ্চতুর্থগঃ। তদ। ছুর্স্ত ভঙ্গঞ্চ ইন্দ্র! বাপি ন শক্যতে 11১৬ 

ভঙ্গং প্রয়াতি স্বয়মেব ছুর্গং বিধু্তদঃ সপ্তমগঃ স্থিতশ্চেৎ। ক্রুর- 

গ্রহঃ শ্বামিরসাতলম্থঃ সবেষ্টি৬ং ছর্গমগৃকৃতোপি ॥ ১৭॥। রাম- 
সত্যে ॥। পণফরে যদ! পাপাঃ সৌম্যৃষ্টিবিবর্জি তাঃ) ছূর্গান্তে মকরং 
যাস্তি চৌরসংঘাতছ্ঃসহাঃ ॥১৮|। লগ্রাদষ্টমগাঃ পাপাশ্টৌরা- 

স্তাবস্ত এব হি। লগ্নেশো যদি ষষ্ঠস্থঃ শ্বয়মেব রিপুস্তদ! ৷ উভয়ে 

যদি শীতাংশুরথব! হিবুকে স্থিতঃ। পরাজিতঃ পুনঃ শতযুদ্ধং কৃত! 
পলায়তে ॥১৯॥ লগ্রনাথঃ শক্রনাথ-একস্থানে বসন্তি চ। ছূর্বলো 

ঘ্রিয়তে তত্র সবলো বিজরী রণে ॥২০।। সিতেন্পুজৌ চতুর্থগৌ 
নিশাকরস্ত পঞ্চমে । যদ। তদ। গতং নৃপঃ গ্রবিশস্তান বিনারণে 
॥২১॥ লগ্ননাথস্তর্যযনাথে। যুক্তে চ কুশলং বদেখ। মিত্রঃ স্যান্মিত্র- 

ভবনে সহজে! মিত্রবীক্ষিতে ॥ ২২।। রাজ্যেশ্বরস্তর্যনাথে! 
লগ্ননাথম্চ পীড়িতঃ। লাভে বিত্তে গ্রহাঃ ক্রুরান্তদ! রাজোচ্যুতি- 
শ্চরে ॥॥ ২৩।। হোরায্াং। চুযৃতির্বিলগ্লান্ধিবুকাচ্চ বৃদ্ধিম্মধ্যাৎ 
প্রবাসোহস্তময়ান্লিবৃত্তিঃ । বাচ্যং গ্রহৈঃ প্রশ্ববিলগ্রকালাদ্গৃহং 

প্রবিষ্টে। ছিবুকে প্রবাসী ॥ ২৪॥। ষষ্ঠী । লগ্নে চ্যুতির্বরিজানীয়াচ্চ- 
তুর্থে বৃদ্ধিং নির্দিশেৎ। প্রবাসে দশমস্থানং সপ্তমে চ নিব- 

তভনং ॥ ২৫।। তট্টোৎপলে। রাজ্যহানিশ্চরে পাপে স্থিরে বৃদ্ধি- 

যুতে শুভে। দ্বিশরীরে দ্বিধাভাবং ফলমেব শুভাণুভং ॥। ২৬ ॥ 
লগ্রান্তং তৃর্য্দশমে ক্রু,রসৌম্যগ্রহস্থিতে। চরে তু গমনং ক্রয়াৎ 
স্থিরে তু স্থিরকর্্মণি।। ২৭ অথ গুতপ্রশ্নও। লগ্েশ্বরোরাশি- 
নাথঃ কেন্জুনাথে। বিশেষতঃ | উদয়ং হত্র কৃর্বত্তি তত প্র 
মছোদয়ঃ | চন্্রোবা দীষণো! বাপি ভার্গবে। বা বলা্িতঃ। কে 



৭৩ লামিকপ্রশ্নগণন। | [ ষীদাসঃ.| 

ব1 তিষ্ঠতে তুর্ধো অগুভেপি শুভং বদেৎখ।। ২৮।। লাভং পশ্ততি ! কৌতুকং 1381 পীণ্উতে দশমে নাথে পাপে বা ক্রেশ্ভোজনং'। 

লাভেশস্তিষ্ঠেস্বা পূর্ণচন্দ্রমাঃ ৷ লাডছানবলে সন্ধিঃ শুভেস্বামিযুতে- 

ক্িতে 1 ২৯ ॥ নবাংশেন্দোর্দিনেন্দোর্বা ুভং স্যাল্লগ্রগোচরাৎ | 

তদ্দিনে শুভদং সর্বং অশুভং তদ্ধিপর্যযয়ে || ৩০ || শততব্রিংশৎ 

পঞ্চদণ্ডা রাশীনাং ভোগচন্দ্রমাঃ । দশুপঞ্চদশোভাগশ্চরাদীনি 

নবাংশকাঃ |॥ ৩১ তাৎকালিকবিধুং কুত্বা লগ্াচ্চ রাশিগোচ- 

র/ৎ। শুভাশুভেন্দুং দুষ্ট চ ফলং ব্রয়াদ্যথা তথা ॥৩২। দিনং মে 
কীদৃগিত্যাদি ষদি প্রশ্নং করিষাতি । তাৎকালিকবিধুং দিনং 

সর্বং ভুক্কা চ দণ্ডয়োঃ। গোচরে সৌম্যযুক্তে চ বিত্বযুক্তে গুভং 

বদেহ। অগ্ঠভে ভবনে দুষ্টমমিত্রং পাপগোচরাৎ্ 1৩৩।| গুর্লুকৃষণ- 

রক্পী তশশিবর্ণ/শ্চতুর্বরধাহ ।  ষে বর্ণাঃ খেচরাঃ সন্তি তে বণাঃ 

গর্ব রাশিগাঃ । লাভক্ষেমং ভানিমৃত্যার্নরাণাং শশিগোচরাৎ। 
তাৎকাপিকবিধুং কৃত্বা লগ্রান্বা কথয়েদুপঃ ॥ ৩৪ ।। চণ্ডে। লগ্নে- 

শরে! রাশিনাথঃ কেন্দ্রনাথো। বিহশষতঃ | সঞ্চারে যত্র গুভদং 

বদেছ ফলপরিপাকমেতৎ |) ৩৫ ॥ লগ্র্য যোৎংশকে! দেবি তস্য 
স্বামীতি বো গ্রহঃ ৷ তৎ ফলং দিনচর্য্যায় খুদিতা শকসংখায়া ৩৬ 

অথনং ভাস্করে প্রাপ্ডে চন্ত্রে দগ্ডং কুজে দিনং। বুধে খতুগ্ুরৌ 
মাসঃ শুক্রে পক্ষোবিদীয়তে। শনৌ বর্ধং বিজানীয়াদ যদংশ- 

'প্রাপ্ু ততক্রমঃ।।৩৭। অণ নাক্ষত্রিকে প্রান্তে স্থলে বাপি শুভাস্তরে। 

&দ্দেনে শুভদং জ্ষেরমঞ্ভং পাপগোচরে । বালস্তরুথঃ কুমারে। 

নুদ্ধোমু্ঠিরিতিক্রমাহ । ত্রিশুনে শুভদং তত্র ত্রিপাপে কষ্ট- 

অথ জাঙতকে ।। কষ্ঃচন্ত্রকলং । অপমানং 

তথ] নিন্দা শোকমিথ্যাধনক্ষয়ং। রোগম্ৃভ্যুমনস্তাপং মৃত্যুশ্চা- 

ণিধঃ স্ৃতঃ || ৩৯।। বিবাদং রোগনস্তাপং বিস্তনাশং মন$- 

ক্ষতিং | যাত্রাভঙ্গং বিষাদঞ্চ ছুঃখং রক্তনিশাকরে । বস্ত্রলাভং 

শুভং সর্বং যাত্রাদি দেবপুজনং। চিত্রকাব্াং পক্ষলাভং শিল্পাদি- 

গর্ভচিন্তনং ৷ তৈলাদি পুষ্ণগন্ধ্ গৌরচন্দ্রে লতেদ্ঞ্রবং ৷ জলঙ্ঞং 
শুরুমূলঞ্চ গোধনং রজতার্দিকং। স্থানং সন্তোষযাত্রায়াং শুক্লং 

বিবিধভোজনং || ৪০ ॥ অথ ভোজনচিন্ত। । চণ্ডে। লগ্নেশো 

তভোজনং দত্তং তুরীয়ালয়দ্রবযগং । ক্ষুধ। চ সপ্তমন্থানং ভোক্তা চ 

দশনাধিপঃ|। ৪১ ॥। স্থিরে ভূক্তমেকবারং দ্বিবারং দ্ব্যাত্মকালয়ে। 

শুতস্বামিযুতে ভদ্রং বছবারং চরোদয়ে 118২|॥ তিক্তাম্নশ্চ কষা- 

মণ মধুরো। ববথঃ কটুঃ। প্রশ্নলগ্নে ন বক্তব্যং ম্বভাবং যস্য 

তন্য চ1192॥ যত্সংব্য। তুষ্যনাথণ্চ তৎসংখ্য। দ্রব্যং নান্যথা । 

দগ্ধং সতৃণকেশঞ্চ কদর্যযচর্যপাপগে | ৪৩ ॥॥ সপ্তমেশো বুধঃ 
পাপো ভোঙনে ছুঃখদার়কঃ। সপ্তমস্থা বদ! সৌম্য ভোজনং রস- 

দারকত || ০৮ || 

গুভে স্বামিযুতে ভদ্রং পীড়িতেপি শুভং বদেৎ ।। ৪৫ ॥ চণ্ডে। 

লগ্নে সর্ববলান্থিতে নিজগৃহে .বিত্েইনুজে তদগুহে বন্ধ ধায়ি 

পিতুঃ স্থৃতগুহে শত্রৌ তু শত্বৌ গৃহে । দানে স্ত্রীভবনে মূতৌ ন 
শুভদং ধর্ম্োন্তরেক্ষে রাজান্থমতঃ শিবসখিগ্রহে শ্ন্যং ব্যয়ে 

ভোজনং ।18৬। যঠী ॥ লাভে লগ্নে শু5যুতে দৃ্িঃ প্রায়: প্রশ্ঠো 
ভূজে বহুমিষ্টিঃ। ইথং বোগে। গুরুভৃগুলগ্রে হুঃখিদেহমিষ্টিনায় 
ভগ্নে॥ ৪৭ ॥ ক্ররপ্রেক্ষিতকদলোহরঃ তূংক্তে প্রষ্ঠশাকা ভিন্ন 
তিষ্ঠতি পাপে! ভোজনমন্দে| যদিচ লভ্যে কলহদ্বন্্ঃ । গুরুতুপ্ড- 
তুর্যে শশিমীনমিষ্টং মীনহীনভোজনম ববিপুলদৃষ্টং। চণ্ডেশ্বরবর 

করিয়] দৃষ্টি। ভোজন কৌতুক কহেদ্বিজ যষ্ঠশী ॥৪৮। হোরায়াং। 
হোরাস্থিতঃ পূর্ণতম্থঃ শশাঙ্কো জীবেন দৃষ্টো যদি বা সিতেন। 
ক্ষিপ্রং প্রণষ্টশ্চ করোতি লক্ধং লাভোপি জাতে! বলবান্ শুভশ্চ 
॥3৯।। ষষ্ঠ । শুর্লাপতিপদারভ্য যাৰস্তবতি পঞ্চমী | তাবৎ ক্ষীণং 

বিজানীয়াৎ তদৃর্ধে পঞ্চমধ্যমং । তদুর্ধে পঞ্চমং পূর্ণং রুষ্ণপক্ষে 
ব্যতিক্রমাৎ। অথ ক্রয়বিক্রয়ণং। ক্রেতা চ ধননাথশ্চ বিক্রেত। 

লাভনাথগঃ । অনয়োবীর্াম।লো কর ক্রয়বিক্রয়ণং বদেৎ। শোতনং 

সৌম্যযুক্তেন পাপযুক্তে বাতিক্রমং ৷ মিশ্রে মিশ্রফলং জ্ঞেয়ং 
সর্বদ| শুভলগ্ষণং ॥ ইতি মাবিগ্রামনিবাসিনঃ শ্রীষষ্ঠীদাসশশ্মণঃ 

ষ্ঠীনামগ্রন্থস্ত ব্ঠোইধ্যায়ঃ ॥ 

অথ প্ররশ্নং প্রবক্ষ্যামি গমাগমবিধানতঃ | যস্য বিজ্ঞান- 

মাত্রেণ সর্ধজ্ঞো জায়তে নরঃ ৷ অথগমাগমঃ | লগ্নত্রিকোণগঃ 

পাপোষাত্রাভঙ্গো ন সংশয়ঃ। গ্রা্হহীনে ভবেদ্যাত্রা সৌম্যেবা স- 

গৃহান্তরে ॥১৯।॥ চরে তু দিবসটধকং গ্থিে ঝা সধিবাপরং | দ্বি" 

স্বভাবে বহুদ্দিনং গমনাগমনং বদেং ॥২॥ তাজকে | জীবঃ সোম- 
স্থতস্তঘৈব তৃগুজোধাপ্রোদয়স্থো৷ যদ! । সা যাত্রা ধনভোগপুষ্টি- 

ফলদ। ভাগ্যে কতৈর্লভ্যতে ॥ ৩ | মেষগি ংহধন্তঃপুর্ব ইতি 

বচনান্ুকুললগ্রবৎ। ভূবনদীপিকায়াং। চতুর্থে দশমে চৈধ 
যদ্দি সৌম্যগ্রহো। ভবেৎ । তদা ন গমনং জয়া ক্রুরে চ গমনং 
ধদ্দেৎ। চরলগ্নে যদ্দ। প্রশ্নশ্চতুর্থে চক্ত্রমাঃ স্থিতঃ | কিমত্র বছুলৈ- 

দু্ষ্টঃ পথিক গৃহমাগতাঃ ॥। ৪॥। দ্বিত্তীয়কেন্্রতোইভ্যেতি যদ] 

খেটস্তদাগমঃ । বিশেষং দশমাৎ কেন্দ্রাৎ প্রয়াণে পথি গচ্ছতি ॥৫॥ 

চত্তে। নাড্যাং যন্যাং সহজভবনে প্রাধিযান্গ্রহেন্ত্রো জয়াৎ 

পাস্থগুহমিহ পুনর্ববর্জয়েদ্দানকেন্দ্রং 1৯॥ যষ্ঠী। দ্বিতী ঃ 

থেটে যত্ দণ্ডে ভৃতীয়গঃ । তত্র দাগতঃ পাস্থঃ 
বর্জিত ॥9।। সপ্তমস্থো যদ! থেটো নিবর্ভনং মতা 

ভবনাতৎ 



রটীদাসঃ | ] . 

যো ধগোচরে গীপে শীঘ্রমাগমনং বদে ॥৮। হোঁরায়াং অর্বার্কিজ্ঞ- 

গুরুপিতানামেকোপি চরোদয়ে যদা ভবতি প্রবদেৎ তদ। শুভ- 

গমনং বক্রগতের্নেতি বক্তবাং ॥ সপ্ডমে যদি চন্দ্রঃ স্তাৎ তদা 
নাগমনং বদেহ। চরক্ষেত্রে ভবেত তত্র ততঃ স্থানাস্তরং গত£। 

মষ্টমস্থো বদ1 শুক্রে। মার্ণন্য বিস্বকারকঃ । যাবস্তোহষ্টমগাঃ 

খেটাশ্চৌরাস্তা বন্ত*এবহি ॥॥ ৯।। যাত্র। কৃতেপি পৃষ্ঠস্ত যদি লাভ- 

গতঃ শুভঃ । মার্গবধ্যে ভবেল্লাভোংপ্যথবা ম্থখভোক্ষনং | 

ঘাত্র/কালে কণ্টকস্তে ক্রুরগ্রহসমখ্থিতে। কণ্টগাদি ভয়ং শ্ত 

তভোঞ্গনে দৃক্তদশনং || ১০।। যাত্রালগ্নে গতে পাপেপাথবা মঙ্গলে- 

স্থিতে। রক্তপাতো। ন সন্দেহো দন্তাঘাতরুজাশ্বিতঃ ॥ ১১ || 

যান্রারৃতেইপি লগ্নেশোপ্যন্তং বা ক্ররসংযুতঃ | যাবন্ন জায়তে 

ৃষ্টন্তাবৎ কষ্টং বিনিন্দিশেহ ॥ ১২॥। তন্বাদিব্যয়পর্যযস্তং যে! 

যে ভাবপতিগ্রহঃ । পুষ্টভাবে ভবেত পুইঃ ক্ষীণে ক্ষীণং বিনি- 

পদিশেৎ ॥ ১৩।। অথ বিদেশস্থবন্ধুহতচিস্তা। প্রশ্নলগ্নে গতঃ 

ক্রুরো। ন বদ্ধে!। ন হতস্তথা। তম্মিন্ সপ্তমগে বদ্ধস্তন্তিন্নষ্টমগে হতঃ 

॥ ১৪ ।॥ লগ্রায়ুশ্ছিদ্রগাঃ সৌমাঃ স্বামী ব। যদি পশ্ঠাতি ৷ তদ1 ন 
জায়তে মৃত্যুঃ কলহঃ ক্রু,রবীক্ষিতে ।1১৫॥ লগ্মাঙ্চন্্রগু্থো! যাবৎ 

তয়োশ্মধ্যে ন চেদ্ গৃহঃ ৷ তাবত্তিদ্দিবসৈম্মীসৈঃ পথিকাগমনং 

বদেৎ ॥ ১৬ ॥ হোরায়াং। ধিতীয়ে বা ভৃতীয়ে বা গুরুঃ শুক্রো 

অথ! "তথ! | অগ্রে বা গচ্ছতি চমুঃ প্রবামী ব] ন সংশয় ॥১৭। 

চরপ্রশ্নে নরশ্মৈকং গমনং পরদেশতঃ। স্থিরে তু স্বীয়কন্ম স্তা- 

্বিন্তীয়ং নবসংযুতং । দ্বিপ্বভাবে স্বীয়পরং কাধ্যং পরগতঃ স্বয়ং 

বহুনবসমাযুক্তং দপ্তমে দূতসংবৃতং ॥ ১৮ ॥ যুক্তে বা পূর্ণদৃষ্টে বা 

কলমেতছুদীরিতং । আীপুইনপূংসকং জ্ঞেয়ং গ্রহরূপং বিনি্দি- 

শেৎ ॥॥ ১৯ ॥। গ্রহসংখা। ভবেদ্দ,বাং লগ্নে রাশ্াচ্চরাদিকং | ধনে- 

শো ত্র তিষ্ঠতি উভয়াঙ্কে বদেদ্ধনং। লাভাষ্কে লাভবক্তব্যং 

নারাঙ্কে বারনুচিতং । ধনাক্ষে ধনং জানীরাত জবতং পাপে শুছে 

শুভং ॥১॥ ধনে সৌমা। ব্যয়ে ক্রু,রালাভে সৌমা! ধনং লভেৎ। 

গানিং কলহচোধ্যঞ্চ পাপে সোম্যে বিপর্য্যয়ঃ ॥৯১। চক্তপুষ্টে পুর্ণ 

পাত স্ত্রিপাদং স্বামিসৌমায়োঃ। দ্বিপাদং মিত্রদুষ্টে 5 চন্দ্রলগ্নগ তাৎ 

ক্ষণাৎ ॥২২॥ ক্রেতাধনেশে। লগ্রেশো বিক্রেতা ব্যয়লাভয়োঃ | বলা- 

দরিক্যে পূর্ণদৃষ্টে ক্রয়বিক্রয়ণং বদেৎ ॥ ২৩ স্থাপনং চত্্রসৌমো চ 
পপ্নলাভধনেক্ষিতে | বিক্রেতা লাঁভগাঃ মসৌমা! অপ্নিকঞ্চ বায়ে 
শুড/২৪। অথ রোগপ্রশ্নঃ । সামো তু ধা গুপুযোমপুো সমী- 

র্ণৌ ৪ এপস । পিতে মহ্ীনন্দনচগু ভানু কো তৃষার- 

লাগ্নিকপ্রশ্নগণন| | ৭১ 

বিলগ্নে ভিষকৃ। নির্দিষ্টং সুখমৌধধং স্বরগৃছে রোগস্থরোগো” 
স্তবঃ। লগ্নে ক্রুরযুতে ভিষগ্থিরচিতে রুগ্ন দ্ধিরেবৌষধৈ স্তম্মিন্ 
সৌম্যযুতে চ তদ্বিরচিতে তৈরেব রোগক্ষয়ঃ ॥ ১৬॥ যী । লগ্মং 

বৈদ্যং বিজ্গানীয়াচ্চতুর্থালয়মৌষধং । রোগঞ্চ সপ্রমং স্থানং 
আরোগ্যং দশমালয়ং ॥ ২৭ ॥ লগ্নে ক্রুরধুতে প্রশ্নে ওষপিং যদি 

নিক্ষিপেৎ | রোগবৃদ্ধি ভবেদাশু রোগমুক্তিব্দিপধায়ে ॥২৮॥ চতর্গে 

দশমে তদ্ধৎ পাপসোম্যগ্রহস্থিতে । চতুর্থমৌষদং বীর্ধামন্ত্রপানপ্। 

সপ্থমে ॥ ২৯ ॥ আস্বদূনঞ্চ লগ্বেশো দ্রবাসংখ্য তৃরীরগত | আঃ 

বা কঠিনং দ্রব্যং সপ্তমেশে বিনিদ্দিশেহ ॥ ৩০ ॥ কটুজি্রনং 
তোয়ং কট,ফৈবাদ্রবং রসম্। কট,কং মধুরং তিক্কং মধুর* শ্তাদ- 
জাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥ ভেষঙ্গং পানমিত্যেবং বর্ণলগ্নে সবর্ণজম | তমো: 

রাহুশনে্দ্ে দ্রব্যং তুল্যং হলাহলম্ ॥ ৩২ ॥ শনিন্র্যঝুজে তর্ষো 
ওষধংকট,মূলজম্। কুজে ভন্মসমাকীর্ণমৌষধং রোগনাশনম্ ॥5৩। 
কুজাকোঁ তাত্রথটিতৌ বঙ্গাত্রং লৌহজং শনিঃ। রঙ্জতং গুলু. 

চন্ত্রে চাপাথব! রসমিশ্রিতম্। গুরুজে দ্বর্ণবটিতং হরিতালম্বাপি 

গন্ধকম্। মিশ্রেহি মিশ্রবর্ণধাপাধাম্যং রসসাগরম্। অহিকেণহ 

যুতে গুক্রে ফলমিশ্রং রবৌ কুজে। উগ্রবীর্ধ্যং রাহুকেত্ তৈলং 
ভূগুজচন্দ্রজৌ ॥ ৩৪ ॥ লগ্গেশলগ্রয়োঃ পার্খে যাবস্তঃ সন্তি থে- 

চরাঃ। তাবদ্রোগং বিজ্ানীয়া নরাণার্য্যোস্ত তাবতি। শনি 

শোণি হমূলঞ্চ গ্রহণীবাসুদৈবজম। অজীর্ণকফরে।গঞ্চ করোতি চন্দর- 
নন্দনঃ ॥5৫॥ প্রমেহং শোথমৃত্রঞ্জ মুক্ষবুদ্ধিং ভগুঃ স্মৃতম । প্রণন্ব] 

জবরখাতঞ্থ কুজাকৌর্ রক্তদাহজৌ । অই্টমন্্ো কুজাকোর্ড কুষ্ট- 

রোগং বিবীয়তে | পুনশ্চ রাহুমার্রতৌ বাতরোগং ন সংশয়ঃ | 
কুজঘুক্তে শিখীক্ছিত্রে মহাকুষ্ঠং বিধীয়তে । রাহুণ] সহিতোমন্দঃ 

কুরুতে বর্ণসংক্ষয়ম্। শনিদৃষ্টে যে ছিড্রে পূর্ণদৃষ্টে শুভেতরে । 

অঙ্গহানিং ন সন্দেহ উন্মাদং ব৷ বিচিন্তয়েৎ। কুজযুক্তে শিখীচ্ছিদে 
রবিযুক্তো সদ! ভবেং। লিঙ্গরোগো ভবেত্তস্ত শুক্রে কগুঁবিচট্চিকা 

।৩% ছুর্ললশ্চ নিশানাথ শ্ছিদ্রে বা সপ্রমে স্থিঠঃ | শনিকেতুযুতে 

দু্টে কাসরোগং বিচিস্থয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ শনোৌ লগ্রগতে প্রশ্নে রোগঃ 
 স্তাৎ পার্শগর্ভঃ ৷ রাহুকেতু ভঁবেত্তদব্গ্নে লগ্মেশপার্খ্গঃ । অই্ট- 

মন্্ো পতঙ্গেন্দ, পিশুুষ্প্রদায়কৌ । ঈন্নিপাতখুতে মৃত্যু শশী 
পাপন্ত মধ্াযগঃ ॥১৮॥ শনিরাভ্কুজে জীবে প্রশ্নে বা ছুগোচরে । 
তর্দিনে তদ্দিনে প্রষ্টঃ সংশয়শ্চন্ত্রদুর্বলে ॥ ৩৯ ॥ বৃকব্যাঘ্ব- 

শৃগালাখুঁভল্লোথ দ্বিপবাজিনাম্। রুধিরং শ্রাবয়েন্দ- গা লগ্মাষ্টপাপ- 
ুতে। শুক্রে কীটপতঙ্গাদিসপক্ষশশিনন্দনে । চক্রে জলঙ- 

চ্যঠিদানবেস্ট্যৌ ॥ ২৫ ॥ উন্বাঘেো! তখিত1 কদ! পুনরিতি প্রশ্নে; জীবাদি হ্র্ধ্যে গ্লাবমহীন্ুতে। উৎপাতপত্তনং শৌরৌ অন্্ং বাঁ: 



৭২. 

শগ্রতাড়নম্। রাহুকেতুঃ শিরঃপীড়া উদরাময় মন্তথা ॥ ৪* ॥ 
চণ্ডে। ষ্ঠে চরে সঞ্চরণক্ষমোহয়ং গৃহাস্তরালে সরুজোবিধেয়ঃ । 

স্থিরে চিরেণ স্বিশরীররাশৌ রোগাতুরাথাং বহুরোগদাঃ ছথযঃ | বি- 
নষ্টে বিলগ্লাধিপে ক্ষুদ্িনাশঃ কুজেহস্যগৃবিনাশে। ভবে্বাধিতন্ত | 
অতীসাররোগপ্রদেৌ চন্ত্রগুক্রৌ তদণ ছিদ্রগেহে ভবেতাং নরস্ত 
॥ ৪১ ॥ লগ্নেশোলগ্নপার্থে বা ছিদ্রেশশ্ছিদ্রপার্খগে । প্রশ্নতো 

জন্মতে! পীড়াং জয়াৎ থেচরসংযুতে ॥ ৪২ ॥ নাক্ষত্রিকে ত্রিপাপে 

বা জননে প্রশ্ননেপি বা । গোচরে গীড়িতে পীড়া মরণং শশি- 

পাপগে ॥6৩॥ চণ্ে | মেষসিংহধস্থূ্লগ্নে চাংশে ব্যাধিং প্রয 

চ্ছতি। স্থৃস্থে পুনর্ধিপত্তিঃ স্তাদ্রোগার্তে মরণং গ্রবম্। টির 

হয়ে মৃত্যা্েষদিংহহয়াংশকে । স্থস্থেপি রোগবৃদ্ধিঃ স্তাৎ রোগার্ডে 

মরণং ভবে ॥ ৪৪ ॥ সর্ধকেন্ত্রগতঃ পাপঃ পাপমধ্যগতঃ শশী। 

সদ্যোমৃত্করঃ প্র্টু: শুতৈ ধর্দি ন দৃষ্ঠীতে ॥9৫॥ চণ্ডে। বিদেশগে 
চরেষ্টমে স্থিরে পুনঃ সগেহগে । দ্বিদেহগে স্বিরুচ্যতে প্রয়চ্ছতি 
রুজাতুরাম্ ॥ ৪৬ ॥ চরঃ$-স্থিরো! দ্বিন্বভাবে। লগ্নাদষ্টমগঃ ক্রমাৎ। 
বিদেশভবনে মার্গে রোগং জায়ত ইত্যতঃ। চরলগ্নে চাষ্টমে বা 
ছিত্রিগ্রহসমঘ্িতে । দ্বিস্বভাবে তথা"মার্গে রোগবুদ্ধিঃ পুনঃ পুনঃ । 

চরে নিধনগে তীর্থে স্থিরে মৃত্থাঃ স্বগেহগে। দ্বিস্বভাবে তথা মৃত্যু- 
€টে বত্মনি সংকুলে । ইতি মাঝিগ্রামনিবাসিনঃ শ্রীষষ্ঠীদাসা- 
শ্রমবাগীশস্ত ষষ্ঠী নামগ্রন্থন্ত সপ্তমোধ্ধ্যায়ঃ ॥ 

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি বালানাং জন্ম নিণয়ং। যস্ত বিজ্ঞান 

মাত্রেণ সর্থধজ্ঞে! জায়তে নরঃ । লগ্রাৎ পঞ্চমগঃ পাপঃ করোতি 

বিশ্তাং স্ত্রি়ং | ছ্িত্রিপাপসমাযোগে উভক্কোর্ধন্ধাতাং বদেখ ॥৯ 

লগ্নে পাপসমাযোগে চিররোগী ন সংশয়ঃ1, শনিঃ হুর্যঃ কুজো- 

রাহুর্বাধকং রক্তগুল্সকং ॥ ২॥ বাধা চতুর্ব্িধমাহ ॥ রক্তমাত্রী 
তথ! যী ডাঙক্করোজলকুমারকঃ ৷ শ্বেতলোহিতক্ষ্ণব নানা; চ 
পরিকীর্তিতা । লীলাবতীমতেইপান্ত শাস্তিংকুর্য্যাৎ প্রবত্বতঃ | 

চতুর্বিধোধাধকঃস্তান্থুনিভিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৩.॥ এতেষাং পূজনং 
কার্ধ্যং জলৈঃ সম্ততিবাঞয়া। আবাহনং স্থাপনঞ্চ বলিদান ং বিশে- 

বতঃ।| ও ॥ কর্তবাং গুরুবাক্যেন জ্াত্ব শান্ত্রস্ত লক্ষণং। চতুর্বি- 

ধোবাধবন্ত। জ্জায়তে খতুকালতঃ 1৫) ব্যথোৎকটন্ত জাভঃস্তা। 
দধঃ পার্খে গলে তথা! । রক্তমাদ্র্যাঃ প্রদোষেণ জাতে ফল- 

হীনতা ॥৬॥ নেত্রে হস্ততলে জালা ষোনৌ চৈব বিশেষতঃ । 
নানাহবুক্তঞ্থ ষষ্ঠীনাং বাধকঃ স্থৃতঃ॥ ৭ ॥ উদ্বেগে গুরুতা গেছে 

রক্তআাষোভবেদ্বঃ। নাভেরধোভবেৎ শৃলং ডাক্ক,র্ত চ 
বাধকে।। ৮ ॥ সশূল! চ সগর্তা। চ গুধদেহোল্লবর্তিকা। জলকুমা- 

লাম্নকপ্রশ্নগণন। | .[ ষ্টীদাস: । 

রস্ত দোষেণ জায়তে ফলহীনতা! ॥ ৯1 মাসমেকৎততবয়ন্বাপি খতু- 

হীনাভবেদ্যদি | রক্তমাপ্র্যাঃ প্রদোষেণ ফলহস্তাতিজায়তে ॥১০ ' 
মাসৈকেন ভবেদ্যন্তা খতুগ্গানম্বয়স্তখা! ৷ মলিন রক্তযোনিঃ স্তাৎ 

ষঠীনাং দুষগং ভবে ॥ ১১ ॥ মাসত্ত্রং চতুর্থং ব। খতুহীন1 ভবে- 
দ্যদি। কৃশাঙ্গীকরপাদঃ্তা জ্জলডান্কুরদূষণং ॥ ১২ ॥ লদ। ক্রু] 
ভবেঘ স্কৃল। বহুকালখতুত্তথা। জলকুমারস্ত ঢোষেণ ফলহস্তাভি 

জায়তে ॥ ১৩॥ অস্য মস্ত্রোবলিং পুজাং কথয়ামি পৃথক্ পৃকৃক। 
ত্রিকোণং রক্তমাত্রী চ ষষ্ঠী স্যাদদষ্টকোণতঃ ॥ ১৪. ॥ ডাস্কুরো। নব- 
কোপঃ স্যাৎ ষট কোণে জলকুমারকঃ | নানান্ব্যে" যন্ত্শ্চ 

নানাবর্ণেন শোভিতঃ ॥ ১৪॥ পথমধ্যে লিখেদ্যন্ত্রং জলঞ্চ বন্থু- 

খ্যকং। কোণস্থং শাস্তিকলসং দেয়ং ভোজ্যাদিবস্ত্রকং |১৬॥ 

মন্ত্রেণেতানি সংলিখ্য পুজয়েন্ন্পূর্ববকং। ও ীং হ্বীং ফট স্বাহা 
ইতি মন্ত্রে ভ্রিকোণমণ্ডলোপরি ॥ ১৭।॥ পুজয়েদ্বিধিবস্তক্যা, 
মা্রীর্দোষপ্রশাস্তরে । ও হীং বজ্জযোগিনী স্বাহা। পৃজয়েদষ্টকো- 
গতঃ 1 ১৮ ॥ তোষয়েছ্বলিদানেন বষ্টীদোষোপশাস্তয়ে । ও' হীং 

ও” ্ীং ফট.স্বাহা। ইতি মন্ত্েণ পুজয়েরবকোণতঃ ॥১৯॥ পূজয়ে- 
সতক্তিভাবেন ডাঙ্ছুরস্ত প্রনাশনং । ও” শুলায় বস্হত্তায় স্বাহাষ্ট- 

কোণকে তথা । পুজয়েজ্জলকুমারদা তস্য দোষপ্রশাস্তয়ে ॥ ২০ ॥ 
আবাহু পুজয়েদেবমুপচাটে যর্থাবিধি। দিকৃপালান্, শিব ছুর্গাঞচ, 
ষষ্ঠীং হ্র্গাং নবগ্রহান্॥২৯ ॥ বলিদানস্তথা, হোটৈঃ স্বস্বম- 

স্ত্রেণ পণ্ডিতঃ। শাস্তিং কুর্ধ্যাৎ প্রধত্বেন সশাস্তিকলসৈঞ্জলৈঃ ॥২২ 
দক্ষিণ! ত্রাঙ্ছণে দেয়া! দৈবজ্ঞং তোষয়েত্ততঃ ৷ ট্বজ্ঞতোষণা- 

দেবি গ্রহদোষে! নিবর্ততে ॥ ২৩॥ ওধধং তস্য বক্ষ্যামি গুহাদ 
গুহতরং প্রিয়ে। ধন্য গ্রহণমাত্রেণ মহাবন্ধ্যা, প্রহ্থুয়তে ॥ ২৪ ॥ 

খতৃকালে সমুখ্পরে, ওষধং দেরমুচ্যতে । রক্তকার্পাস মুল, 
নাগদোনস্তটৈবচ। বৃহদ্বঙ্লায়া, মূলঞ্চ মরীচেন সমহ্থিতঃ ৷ গবাং 
ক্ষীরৈঃ পেষরিত্ব, পিবেন্নারী দিনত্রয়ং। দিনত্রয়ং পরিতাজা, 
গুদ্ধং যাবদ্বরাঙ্গনা । হ্বানোপরিচ রস্তায়াং বার্ভাক্যাঃ কীটমু- 
ত্বমং। তদেকবিংশতি ধাবদ,গ্ধেন সহ মেথিকাং। মেথিকা- 

তোলকঞ্ৈব খণ্ডং তোলব্রয়স্তথা,। ত্বতঞ্চ তোলকঞ্চেব হৃগ্ধেন 

মধিতং ভবে । মৃতবৎসা মুঢ়গর্ডা কাকবন্ধ্যা তখৈবচ। পু্রহীন! 

তথা বন্ধ্যা পরং নৈকত্র কীর্তিত1 । শাম্যতে অর্বদোষাণি মেথি- 

তক্ষণমুত্তমং | খতুকালে ইদমৌবধং দেয়ং। শেফালিকায়। মূল 
মধুন। পষয়েত্তিষক্। খতুকালে গুচিভূত্বা যোনৌ লিম্পেঙ্গিনত্রয়ম্। 
ততঃ পুরুষসংযোগাদ্বনধ্যা গর্ভবতী ভবে । কুম্দমুল? দমুৎপাটা 
খতুকালে দিনত্রয়ং। স্বৃতেন ভক্ষয়িত্বা তু জল | 



ধ্ীদাঁসঃ। ] 

পাঁড়িতে পঞ্চমে নাথে সন্তানং গর্তপীড়িতং | শুভেগুভং বিজানীয়াৎ 

পূর্ণদৃষ্টে গুতাণুতৈঃ ॥ সহলে সহজাধীশো লগ্নে পুতে ধনেপি 

বা। ন তসা জায়তে পুজো! যদি জাতো। ন জীবতি । লগ্নে মক- 

রসংপ্রাপ্তে .কুস্তে বা পুণ্যবর্জিতে । তদ! ন জায়তে গুতো! বদি 

স্তাৎ পার্বভীসম! | সমরাশিহ্টি তীয়ে চ রাহৌ ব। কেতুসংস্থিতে । 
তা] ন জায়তে খ্ুত্রে। যদি জাতো ন জীবতি 1 দিনকরযুতদৃষ্টে 

ব্যাধিসংনষ্টগর্ভা। ক্ষিতিস্ততযুতদৃষ্টে নষ্টপুষ্পা চ নারী । রবিস্থৃত- 

যুততদৃষ্টে তত্র বন্ধা। প্রদিষ্টা শশিল্তযুত দৃষ্টে সা ভবেৎ কাকবন্ধ্যা ॥ 

হদ্দি পাপগ্রছে স্থিতাঃ স্থৃতধর্ত্মপত্ব্যাং হুন্যাৎ পরে বহুস্থৃতা 

যদ্দি বীর্ধ্যবস্তঃ | পুংসঃ স্থিতাহি ভবতীত্যথ কাকবন্ধ্যা নার্ধান্থি- 

তাগর্ডম্লাবকরাস্ত্িমানাৎ । যৎসংধ্য স্তর্ধ্যানাথশ্চ তৎসংখ্যা পুজো- 

নান্তথ|। স্ত্রীপুংনপুংসকং জ্ঞেয়ং গৃহজ্ঞানবিশারটৈঃ। অথব। পঞ্চমে 

গ্বানে বৎসংখ্য।ঃ সম্তি খেচরাঃ | চন্দ্র বা ভার্গবো বাপি নেক্ষতে 

হঙ্গি পঞ্চমম্। তদ। পুগ্রস্থ পৃচ্ছায়াং পুত্র! নান্জীতি কথ্যতাম্। শনি- 

মঙ্গলয়োর্শধো বর্দি স্যান্ষৃতাংঁকঃ | তদ ন জারতে পুজো যদি 

জাতে! ন জীবতি ?। লগ্নাৎ সপ্তযগশ্তজ্রঃ করোতি বনলতা 

স্ত্িরং। পতিপুভ্রবতী সাধবী ভর্তাচ চিরজীবিতঃ॥ অথরগুযোগঃ। 

লগ্নে ব্যয়ে চ পাতালে যাঙিত্রে চাষ্টমে কুজে ) ৰন্তা। ভর্ত-ানা- 

শায় তর্ত,ঃ £ কন্তা নজীবতি । লগ্নাৎ সগ্ডমগঃ পাপোহপ্যথব। চাষ্টমে 

পুনঃ ।বন্া ভর্ত্রনাশার ভর্ত,ঃ কন্তা ন'জীবতি॥ পীড়িতে সপ্ত- 

মে নাথে কলত্রভর্পীড়নম্ | উত্তরে পীড়িতে নাথে দম্পত্যোশ্চির- 

(রোগিপঃ । সপ্তমেশে। লগ্মনাথ: কুত্রচিৎ সমযোগতঃ। সহগামিনী 

ভবেন্নারী যদি মিত্র পরষ্পরম। দ্বাদপাবে চ যা! নারী গর্তং কতা 

প্রন্থয়তে। সা নারী বিধব! জেয়া যদি স্তাৎ পার্বতীসম1। যা নারী 

ফোড়শে বের্ষে গর্ভ ধৃত্বা প্রহ্য়তে | সা নারী বিধবা! জেয়া 

খণ্ডিতো নৈৰ্ শক্ষরঃ | যোড়শাৰে দশাষ্টে চ যা নারী গর্ভধারিনী। 

তন্তা মৃত্যুর্ভবের,নং পততির্বা। অিয়তে শিুঃ। অন্ত শাস্তিং বরা 

রোছে দদ্যাচ্ছাগীঞ্চ গর্ভিণীং। পৃজয়েৎ যোড়শীং হূর্গাং নানাব- 

সনভৃষৈঠ 1২০1 হোমং-কুর্ধ্যাচ্চ গায়ত্রা। বিশ্বকাষ্ঠেঃ শতাইকৈঃ। 
দিকপালান্ পুজয়েস্তক্্যা। আদিত্যাদি নবগ্রহান্। ছাগীং দদ্যাত্ত 
বিপ্রায়দক্ষিণাং কাঞ্চনেন তু। ওষধং ধারয়েস্তক্্যা। বিষমূলাস্বখো- 

পরি । সর্বদোষেবিনাশাঃন্তাদ্গর্ভদোষোপশাস্তয়ে ॥ ইতি মাঝি- 

গ্রামনিবাসিনঃ শ্রীষঠদাসগুণার্ণবেন বিরচিতন্ত ষষ্ঠীনামগ্রস্থস্ত 

অই্ইমোধ্যায়$| | | 

প্রশ্থং প্রবক্ষামি গ্রঙগস্থাননিকপণং | যেষাং বিজ্ঞানমা- 

ব্রেণ সর্বক্ট্রো! জারতে এবং ॥ চণে। অথ জৈলোক্যদীপকচক্রং । 
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লগ্নে স্বকীয়ভবনং দ্বিতীয়ে ধনকুটুম্বকং। ভৃতীয়ে দাপভৃত্তাদি 

চতুর্ধে বন্ধুমাতরং। পঞ্চমে পুত্রভবনং পুন্তকালয়চিস্তনং । ষষ্টে 
রিপুং চঞ্চলঞ্চ মবান্জং বিচিন্তয়েৎ। সপ্তমে শয়নাগারং বাণি- 

জ্যালয়মেব চ। অষ্টমে চান্ত্রভবনং হিংসকং যুদ্ধমেব ৮1 নবমে 
'ধর্শকীর্তিধ দেবতালয়মেব চ) দশমে জনকস্থানং বাটিকাখণ্- 
নির্ণরং। গোশালং ছাগমহিষং বস্তার্দিভবনং বদেৎ। লাভ- 
স্থানে চ বন্তব্যং ব্যয়েপি কৃষিবর্ধ চ। গৃহন্ত বদনং লগ্রং কেন্দ্রং 

দ্বারাদিখণও্কং । আপোর্রিমে ভবেৎ কোণং দ্বিপঞ্ষাষ্টায় দিগ্বিছুঃ 1 

মেষসিংহধনু: পৃর্বোমৃগগোষ্থী চ দক্ষিণে । তুলা কুস্তো। যুগঃ পশ্চাৎ 
কর্কটালিঝ'ষোত্তরে ॥ অথ গ্রহক্রমভাবঃ | রবৌ কটুজবৃক্ষঞ্চ বদ- 
রীশাসকণ্টকং । আরক্তং ফলপুষ্পঞ্চ শুফকাঠং চতুষ্পথং । সোমে 
জলাশরনদীং দ্গিগ্ধবৃক্ষং বিচিস্তয়েৎ । গাবীং বা গোপতবনং জল- 

পাত্রং কাপি গব্যঙ্ং ৷ কুজেপি বন্ধনাগারং ঈগ্ধং ভক্মসমাযূতং ॥ 

তিকং কট্কবৃক্ষধণ স্বাদস্বাপি চতুষ্পদঃ। বুধে যোষিতঃ পক্ষঞ্ণ ইষ্ট 
কাধান্ততং বন্থঃ। যস্ত্রং যুগলদ্রব্ঞ্চ লতাকন্দ পৃথক্ ছবিঃ গুরূর- 

ত্বযুতং হেম পুষ্পং বা দেব ব্রাঙ্গণং। ঘোটকং দেববৃক্ষা্দি মিষ্টাদি 

ফলমূলজং । গুক্রে চতুষ্পদং যণ্ডগবাি শুষবর্জিতং। লতা- 
রজততোয়ঞ্চ গোশাল! চ তৃণাদিকং ৷ শনো বক্রমূলচ্ছিত্রং লোহ- 

মন্ত্রং সভগ্নকং। অস্তাজং মৃততিক্তঞ্চ বৃদ্ধানারী রুজাস্থিতা ৷ অস্থি 
চর্খ্বণি উচ্ছিষ্টমস্ত্যজং ভগ্নতন্মজং। মুলতিক্তং চাস্তাজঞ্চ বিপ্ম. 
্রস্থানশৃন্তগং । অস্থিচর্মৃদাকেতাবুচ্ছিং দগ্ধপাওঁরং। নীচং 
মবনচাগ্ডালং কেতুমিত্যভিধীরতে । মিশ্রে মিশ্রফলং জেয়ং 
টরাদিঃ স্যাৎ পৃথক্ পৃথকৃ। বত্রস্থাঃ খেচরাঃ সর্বে জানীহি ত্র- 

মশে! বুধঃ | অথ গর্ভপ্রশ্নঃ ৷ গর্ডপ্রশ্নং বদ পৃছেদ্গর্ডে গর্তা- 

ধিপো যদি । তিষ্ঠতে দৃশ্ঠতে যত্রর গর্তৃহ্ত কুশলং বদেৎ। গর্ভ- 
হখ্যা যদ পৃছেল্গ্লাচ্চ ভূগুনন্দনঃ । তিষ্ঠতে যন্ত্র দেবেশি 

- | তাবস্মাসং বিনিদ্দিশে । দশমে মাসি চে প্রশ্নে কদেয়ং প্রস- 
বিষ্যতি ॥ লগ্রন্ত ত্রিংশদংশানাং তৃক্তমানং দিনং বদেৎ। অথ 
কন্যাপুত্রজ্ঞানং। বিষমস্থিতেষ্্কপুত্রে সৃতস্য জন্মান্যথা- 

শনায়াঃ। লভা। বরেণ নারী সমবস্থিতেহন্তথা বামঃ ॥ ষষ্ঠী) 

্রশ্নলগ্লাদযদ! শৌরির্িষমন্থো যা ভবেৎ। তদা| পুত্রো!ন সন্দেহঃ 
সমে কন্যা ন সংশয়ঃ | সমগ্থে লভ্যতে নারী বিষমে ভঙ্গমন্তথা | 

'বিছ্বায় লগ্ঈং বিবমর্ষষসংস্থঃ শৌরৌপি পুংজন্মকরোতি লগ্নাৎ। 

ষষ্ঠী। যদি লগ্গগতঃ শৌরিস্তদা কন্ত। তবেদ্ঞ্রবং ॥ অথ যুগ্ম- 
'সস্তানপ্রশ্নঃ । এরন্ঈলগ্নে চ চত্বারি:গ্রহযুগ্রানি সস্তিচেৎ। তথা যুগন্ত 

প্রশনস্ত সন্তানং যুগ্মদায়কং । তিথিগ্রহরসমাযুক্ধং বারবেলাসম্ 
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স্বিতঃ। একোনশতর্ভিযু্তং সমে স্ত্রী বিষমে পুমান্। মতাত্তরং। 

পিগাক্কমেকোণং কৃত্বা সণ্তভির্থরেৎ। তচ্ছেষে চৈব যন্লন্ধং সমে 

স্ত্রীবিষমে পুমান্ ॥ নাম জনক্স! গ্রহতিথিভানি । তদ্গত মাস- 

বেদযুতানি । একীকত্য সগুহরাখি । রবিগুরুমন্ধলে পুত্রকরাণি 
বাপের জন্ম মায়ের জন্ম গিয়া কর সার। সমেপুক্র বিষমে কন্যা 
যদি নাহয় জার ॥ অথত্রষ্টাযোগঃ। অন্তে রবিসিতবক্রে পর- 

জায়াং স্বাং গুরৌ। বুধে বেস্তা চন্্রে চ বয়ঃ শশিবঞ্চ সৌরোৌ 
বিহরস্তাস্তাজাতিভিঃ ॥ ষষ্ঠী । সপ্তযস্থে। যদ] ৃর্ষো। মঙ্গলো ভৃু- 

নন্দনঃ। পরজায়ারতাঃ পুংসে| নারী চ পতিঘাতিনী । মঙ্গলে! রাছ- 
কেতুম্চ সপ্তমস্থো যদ! ভবেৎ। পরদাররতাঃ পুংসো! নারী চ পতি- 

ঘাতিনী। বয়ঃ প্রমাথং বন্ধ্যায়ি চন্ত্রশ্জ ভ্রিবিধো। যথা । অথ মরণ- 

প্রশ্নঃ | বালঃ কুমারত্তরুণে! বৃদ্ধি ম্মতিরিতি ক্রমাৎ | তিথিনকষত্র, 

বারে চ স্বরে চ ক্রমশোপি চ। বালস্বরে চ যোজাতস্তিথিনক্ষত্ব- 
সংযুতঃ। তন্ত বালযুতে মৃত্যুঃ স্বরশান্ত্রমতঃ প্রিয়ে ॥ পষ্টার্থং। 
নন্দ! ভদ্রা! জয়। রিক্ত পূর্ণ। চ তিথয়ঃ ক্রমাৎ। অকারাদি দ্বরাঃ 
পঞ্চ বালাদিভাব্পঞ্চকঃ । যোজাতঃ শ্বরনক্ষত্রে বারে চ 

ক্রমশোপি চ। বালস্বরে চ যোজাতপ্তিথিনক্ষত্রমংযুতঃ। 

তস্ত বালধুতে মৃত্যুঃ স্বরশান্ত্রমতঃ প্রিয়ে। পষ্টার্থ । নন্দা 
ভদ্রা জয়। রিক্ত। পুর্ণ! চ তিথয়ঃ ক্রমা্। অকারাদি স্বরাঃ 

পঞ্চ বালাদিভাবপঞ্চকঃ । যোজাতঃ স্বরনক্ষত্রে স তষ্য 

বালকঃ স্বরঃ। তিথয় স্তস্য বারস্য মরণস্তস্য পঞ্চমে ॥ যত্ত্ 

লগ্নেশি মোজাত স্তপ্য মৃত্যুপতিগ্রহঃ ৷ তদ্দশায়াং গতো মৃত্যুঃ 

স্থলে চান্তচান্তরে। পাপগ্রহদশয়াস্ত পাপস্যান্তশ। যদি। প্রত্য- 

স্তরেইপি পাপঃ স্যাৎ তদ! মৃত্যু ন সংশয়ঃ | জন্মমাসাচ্চতুম্্মাসে 

জম্মবারাচ্চ পঞ্চমে। জন্মতিথের্বিংশতিথৌ যদি স্যাৎ পঞ্চমঃ 

স্বরঃ। নক্ষত্রাৎ পঞ্চবিংশঃ স্যাদ্যন্মিন্ বর্ষে ভবিষ্যতি। তক্মিন্ 

বর্ষে ভবেন্মত্যুঃ কালচিহ্ছেন ভাষিতম্ ॥ ত্রিষড় দশায়েবু নিঙগা- 

করশ্চেৎ তথ স্থুখং রোগবুতস্য বাচ্যম্। ত্রিদ্ষেব পাপা নিধনে 

সমেতাঃ কলত্রগ ব| মরণায় বায! । ষষ্ঠী । ভ্রিষষ্ঠদশলাভে চ যদ্দি 

চন্ত্রোবলান্থিতঃ। রোগিখাং কুশলং তত্র শুভন্বামিযুতেক্ষিতে । 
সপ্তমে দ্বিতীয়ে চাষ্ট ব্যয়ে বা তুর্য্যগে শশী । পাপদ্ব়গতশন্তরঃ 
সদ্যো মৃত্যপ্রায়কঃ । উদয়ঃ পঞ্চমন্ত্য্যশ্ছিদ্রগে চাত্র সংযুতাঃ 
ক্রু রখেচরাঃ | জীবচন্ত্রয়োদৃ্টিবর্জিতে মরণং রোগিথস্ত তীয়বা- 

সবে। বায়তুধ্যগে! লগ্নগোপি বা ক্ররসংযুতাঃ সৌম্যবঙ্ছিতাঃ। 
পাপমধাগশ্ন্দ্রমা। যদি'মরণং রোগিণন্ততীয়বাসঢর ॥ ভ্রিকোণে 

টাষ্টমে কণ্টকে সদ! ক্রুরসং যুতাঃ সৌম্যবঞ্জিতাঃ। পাপমধ্যগ- 

লামিক প্রশ্নগণনা | [ যঠীদাসঃ। 
শ্তজমা মদি মরণং রোগিণ স্ত তীয়বাসরে ॥ হৃর্ষেয। লাগঃ সুর্য 

ক্ষেত্রগঃ হৃ্ধযশ্চাষ্টমে রাহুসংযুত্বঃ । গ্রনাথে। বা পাপপীড্িতো*, 
মৃত্যুদঃ সদা কষ্টদায়কঃ ॥ মতাত্তরং স্বরোদয়ে । জ্রিনাড়ী পন্নগা- 
কারা অথবা ভ্রিকোথকোষ্ঠকৈঃ ॥ আদ্র্ণদি স্বুগপর্যাস্তং 
মধো মুলসমাযুতং | বরীশ্গুনামনক্ষত্রঃক নাড়ী: বদ্ধ 'ভবেৎ। 
তন্ত মৃত্যুর্ন সন্দেহঃ কালচিক্কেন ভাষিতং ॥ অর্শবা নাঅনক্ষপ্রং 
সথর্ষ্যে ব চকন্দ্রসংযুতে । তদ] মৃত্যুর্ন সনদেহঃ স্ুস্থেপি কষ্ইদায়কঃ ॥ 
অথ বিনাশকযোগঃ ॥ ভরণীভান্ুবারে হ্চাৎ চিত্র/ চৈব নিশাকরে 
উত্তরকন্তুণী ভৌমে শ্রবথা সোমনলগনে। তরী স্বাতিঃ সমৃদ্ধিঃ 
সাত শুক্রে শতভিমা! তথ। ॥ রেরতী শনিরারে চ নির্দিষ্টাং 
সপ্ততারকাঃ। অত্র যোগে প্রন্থত। স্ত্রী বিনাশমুখল্লায়তে ॥ যদ্দি 
জীবতি সা নারী তদ। পুত্র! ন জীবতি ॥ অথ মৃত্যুজযোগঃ ॥ 
লগ্মে তুর্্যে শশীহর্ষে লাভে বা যত্র চোদদিতঃ ॥ দেরাদপি ন মৃত্যুই 
স্তৎকিং রোগে শক্রসংকুলে । লগ্ননাথশ্ছিদ্রনাথটশ্চকদ্রেককা- 

ণযোগতঃ । দেবাদপি ন মৃত্যুঃ স্ঞাৎ কিং রোগে শক্রসংকুলে ৷ 

লগ্ননাথে! যদ তুজ$ কণ্টকে গুভখেচরাঃ ॥ পিড়ীতে চাষ্টমে 

নাথে তদা মৃত্যুনিবারকঃ ॥ গৌঁচরে সৌযযবহবঃ গুভরৃষ্টিযুতো- 
বথবা । শুভগ্রহদশায়াস্ত অগুভেপি গুভং বদেৎ॥ অথচ প্রশ্নঃ” 
চণ্ডে। মুর্ভে চৌরোধনমপিধনে মম্মথে বস্তরসংস্থাচৌধ্যাধীশোদ্বান+ 
গ্রহপতিলপ্রপোবিত্বনাথঃ | মার্ততেন্ৃহ্ৃতধনপন্ভী নির্ঘয়ঃ শ্যাচ্চছ্ 
তেভ্যশ্টোর্ধ্যাদীনামিতি নিগদিতং সুরিভিঃ প্রশ্ববিজৈঃ ॥ ষঠী ॥ 
লগ্নেশ্বরঃ সদা চৌরো! ধননাথশ্চ তদ্ধানং । সগ্তমে চ ধনস্থানং 

চৌরনাথশ্চ সপ্টমং | রগ্রনাথে। ধনাধ্যক্ষোহোরাস্ত্রীপুংদিধামত। । 

বিষমে হুষ্যচন্ত্রাভ্যাং সমেচন্ত্রদদিবাকরে। অংশকাজ্জ্ায়তে দ্রব্যং 
দ্রেন্কাগাতম্করঃ স্বতঃ। রাশিভাঃ কাবাদিগ্দেশ। বযোজাতিশ্চ লগ্ম- 

পাৎ॥ ষঠী। নবাং শোক্তানি ভ্রব্যাণি প্রেক্কাণোক্তাঁনি তক্করং । 

রাস্তোজ্ঞানি চ খক্ষাণি দিশেশোজানি তানি ছ। লগ্নেশ্বরশ্চয্যা- 

জাতিঃ স জাতিত্তক্করঃ স্বৃতঃ ৷ চৌধ্যপ্রঙ্নে কতে সদ্দেযা যত্বেন 
পরিচিস্তয়েৎ। বালরুঃ শশিপ্ুত্রশ্চ যুর1 চ ভূমিনন্দনঃ। গুরুশ্ন্দ্রো 

তৃগুম্মধ্যঃ শনিরাহু জরাত্তরৌ । রবৌ চ তুপ্বথস্থানং শ্র্ষকাষ্ঠ- 
সমীপগং | চন্দ্রে চ জলসংযুক্তং মঙ্গলে ভশ্মংযুতং | বুধে ইষ্টক 
সংযুক্তং ভূথকণ্টসমীপগং । গুরো' দেবালয়স্থানং মঞ্চং বা বব 

শপ ও 
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যেউীদাসঃ। ] 

তম্বনং। গ্লোশালায়াং ভবেৎ শুক্রে শনৌ বংশসযাকুলেণ রাহ" 
কেতৌ বাহ্যভূমিহি বুকে জঞায়তে বুধৈঃ ৷ ব্যয়স্থানে ঘদা পাপা- 
স্তদ] ভ্রব্যস্থিতামতাঃ ৷ ব্যরগোষপি গুভঃ থেটঃ শুভেপি দ্রব্ত- 

নাশকঃ॥ ইতি মাঝিগ্রামনিবাসিনঃ শ্রীবহীদাসাশ্রমবাগীশস্ত 
ষষ্ঠশীনামগ্রস্থন্ত নবমোহধ্যায়ঃ। 

অখদশদশা।" রবিশশিকুকোবালঃ কেতৃশৌরিঃ সুরেজ্যো 
দন্ুজতৃগুজশেষে লগ্রনাপঃ গ্রদি্ঃ ॥ কমশোদশদশ! হ্াৎ স্থুলা- 
চান্ুদ্দপান্তাৎ গুভদকলুষমধ্যে কথ্যতে পর্িতাট্যেঃ | রবিরস- 
শশিপক্ষোমঙ্গলঃ সিদ্ধিযুক্তঃ শশিম্বতযুতমৈত্রঃ কেতুযষ্ঠঃ 

প্রসিদ্ধং ॥ সলিলভূগুরবিংশহোকহীনং তমঃন্তান্মিহিরভূ গুনখো- 

বর্বী লগ্রপঃ নষ্ঠশেষঃ। কান্িকাদিত্রয়স্তধ্যোহভিজিৎ'পৌফ- 
ভাস্ককং ৷ লগ্নেশোদ্বাদশশ্চৈব তদর্ধং কেতবঃ পরিয়ে ॥ ইতি তে 
কথিতং দেবি ঢুগডিতাজকছর্মভং। জননে প্রশ্নে তুল্যং সত্যং 

সত্যং ন সংশয়; ॥ জাতক্ষেদিনর্গে বা ভুক্তাবশেষকে প্রিয়ে ৷ 
তত্রাদি তন্ত ভোগঃ ভ্তাদ্যাব্চ স্লার্দশগী দশা । সার্ধ- 

দ্বিগুগদণ্েপি গুতক্র.রাবরারনে | এবং ক্রমে সর্বত্র দিনং 

মাস হায়নম্। স্বদশাভির্দশাং হ্ৃত্াা নবভির্ভাগমাহরেৎ। 
শেষেপ লভ্যতে যোস্কঃ সোপি চাস্তর্দশা ভবেৎ। উড্ভীশখং 

যে৷ ন জানাতি তন্ত ক্রষ্টেন কিং ফলম্। ছুডিতাজকহীন: 

স্তাং কো বা" বেত্তি শুভাশুভম্। জননং প্রশ্ননং জ্ঞাত্বা ভাবা- 

ভাবং বিচিস্তয়েৎ। ভাবাভাবেন বক্তব্যং পুংসশ্চদশমী দশ।। 

তাৎকালিকবিধুং কত্ব৷ ভাবং তত্র নিযোজ্রয়নেখ । চন্দ্রাদিগণয়েদ্ধী- 
মান্ ভাবং দ্বাদগ যত়তঃ। শুরুরক্তকষ্ণপী তাঃ শশিবণাশ্চতুর্বিধাঃ। 

যে বর্ণাঃ থেচবাঃ সস্তি ত্বরগান্ত্র রাশীনাম্। অষ্টবর্গে চ যে শুদ্ধা- 

ন্তে শুদ্ধাঃ সর্ব প্রয়ে ॥ যথা বাতে গতারেথাত্তথা চোক্তং 
বিনিদ্দিলেৎ। গুভে রেখাঃ প্রকর্তব্য! অণ্ডভে বিন্দবঃ স্থৃতাঃ | 
তাবতী ব্বিগুণীককত্য অষ্টাভি পরিশোধয়েৎ। শক্রনীচগৃহং ত্যক্ত। 

শেষে জ্ঞেয়ং শুভাগুভম্ । যত্র রেখ! ন বিন্দুঃ স্তাৎ তৎসমং পরি- 

কীর্তিতং। দ্বিরেখা ধনদ। প্রোক্তা। বিদ্যাত্রীচতুরেখিকা । ঘড় 
রেখা হ্ুখভোগী স্তাৎ অক্টো রেখা চ পার্থিবঃ। দশায়াং যো- 

গিনী খক্ষে লগ্নেবা! তাজকে তথা । গোচরে চ ব্রিপাপে চ 
ভাগুভং বিচিস্তয়েৎ । তন্বাদিব্যয্পধ্যস্তং রাশি দ্বাদশসংজ্ঞকঃ | 

সুভযুক্তে ভবেস্ত্রং পাণযুক্তে রিপর্যযয়ঃ ৷ মিশ্রে মিশ্রফলং ছেয়ং 

মিত্রামিত্রে গুঁভাশুভম্। ্সীণে চান্তগতে নীচে শত্রযুক্তে তখৈব চ। 

্ধগ্রপ্তে ট্থাংশে চ পাপশক্রবলান্বিতে।* যুক্তে ব! পূর্ণদৃষ্টে বা 

নন তত্র শুভটী পরিয়ে! তুজে পূর্ণবলে গুদে চাত্তহীনে সুহৃদ 

লাগ্নিকপ্রষ্থগণন! । ৭৫ 

গৃহে। স্বক্ষেত্রে চ বলং পূর্ণং ঢু্ডিতাকসম্মতং | ইতি তে 
কথিতং দেবি ঢুঙ্তাজকছুল ভম্। অনধীত্য তন্ত্রমিদং বথা 

স্যাদ্ধনরোদনং।. পতাকী কুণগডনী কেতোঃ কুগুলী চ বৃহস্পতে:। 

সর্বত্র পাপসংযোগে সংশয়ে! জায়তে মহান্। বর্ধে স্ুলং বিজা- 

নীয়াৎ চাস্তরং গুরুকুণগ্লীং। প্রত্যস্তরেতু কেতুঃস্তাঙর্ষেবর্ষে 
বিনির্দিশেৎ। একপাপে ভবেৎ কষ্টং দ্বিপাপে চ ধনক্ষয়ং। ত্রিপ! 

পে মহতী পীড়। অথব| প্রাণসংশয়ঃ। ত্রিশুভে শুভদং সর্বং দ্বশু- 
ভে শুভদ্ং কচিৎ। শুভশ্চৈকং ভবেৎ ক্ষেমং সৈব শুজং ন চান্তথ| ॥ 
বর্ষেপি সর্ধসিদ্ধিঃ স্াত্তদর্ধং চান্তরেষু চ। প্রত্যন্তরে তদর্ং 

স্তাৎ ছুণ্ডতাজকসম্মতম্। ইতি তে কখিতং দেবি খ্রিপাপগুণনে 
শুভে | অনধীত্যমিদং তত্ত্রং যথ স্তান্থনরোদনং ॥ * * * 

ন প্রমুছ্যং কিন্ত দেবশানন্ত ভগ- 
বতোমুনের্বচনাতাত্তমবিশ্বাসকর্মশকং | যদাহ ম্বগুরোরষ্ট- 

বর্গে তু সম্তানং কল্পতে বুধঃ । গুরুস্থিতাৎ স্তস্থানং যাবস্তি স্থ্যঃফ- 
লানিবৈ । শক্রনীচগৃহং ত্যক্তা তাবদত্রয়াদপত্যকং | গুরোস্তঙ্গং 
স্থতস্থানং যদি গ্ভাক্রিগুণং তদ1। খক্ষং মুল্সত্রিকোণং বা বদি 

গান্থিগুণং তদা!। তত্রৈব ধদ্দি সর্কেষাং গ্রহাণাং দৃর্িজুষ্টতা । 
তদোক্তাদপি বুদ্ধিঃ স্তাদ্দেবশানঃ প্রভাষতে | যাবস্তে! বা নবাং" 

শাশ্চ তুক্তান্তৎস্ৃতভের়িণ । তাবস্তাপত্যানি বদেদ্বিশেষস্তত্র 

কথ্যতে । ওনন্দাংশাশ্চ যাবস্তস্তাবস্তঃ পুরুষামতাঃ । যাবস্তো-, 

যুগ্বাভাগাশ্চ তাবস্তস্তত্র কন্তকাঃ। গ্রহৃষ্ট্যাদিভিস্তত্র বিশেষং পরি- 

কল্পতে। গুরোরষ্টবর্গে জন্মকালে গুরুর্ত্রাস্থিতং॥। তন্তাং 

সুতস্থানপর্যাস্তং প্রতিরাশো যাৰত্যোরেখান্্র ভবস্তি তন্মধ্যে 

গুরোর্ধঃ শক্ররাশিনীচরাশির্বাতদ্রেধাং দুরীকত্যাবশিষ্টরেখা- 

সংখ্যকানি অপত্যানি ভবস্তি। তত্র চে স্থৃতস্থানং গুরোর্যদি 

তুঙগগৃহং মূলত্রিকোণং বাস্তাততদ। দ্বিগুণানি। তত্র সর্কেষ।ং গ্রহাণাং 
দৃষ্টি স্তদ! প্রচুরতরাণি। তত্র ওঞোরাশৌ যাবত্যোরেখাস্তাবত্যঃ 
কন্তাঃ। তত্র শুভগ্রহাণাং দৃষ্টিযোগাভ্যাং তেযামল্লাযুঃ ॥ ইতি 
ষষ্ঠীদাসশর্শণঃ যষ্ঠীনামগ্রন্থম্ত দশমোধ্যায়ঃ | 

অথ শতপদ চক্তং। চুচেচোলঃ১লিলুলেলো২অ ই 
উএ৩ওব রিবু৪বেবোককি৫কুঘঙছ শ৬কেকোহু 
হি৭ছুছেছোড৮ডিডুডেডেো৯'মমিমুমে১মোটটিট 
১১টেটোপপি১২পুমনঠ১৩পেপোররি ১৪রুরেরো 

ত১৫তিতৃতে তো ১৬ননিনু নে১৭ নেনোযিযুট১্যে 

যোভতি১৯ভূধফচঢ়২* ভেতোজজি ২১ থি খুখে গো! ২২ 

গগি গু গে২৩ গো শশিশু২ওশেশোদদ্িং৫দুথঝঞ২৬ 
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ণ্৬ 

দে'দো চ চি২৭॥ অলমেষ উব্বাবৃযকাছ। মিথুনড়াঁহা! 
কর্কট মা ঠ সিংহ পা থা কন্তা রা! ভা তল] না জ। বিছা ধাবা ধন 
খা ধা মকর গোষা কুত্ত দা চ1 মীন । যন্বিন বাঝে চ যো জাতে 

যামার্ধে চাঁদা, তন্ক চ।। যামার্ধাধিপসংখা|। চ রাত্যকাঃ পঞ্চ- 
ষট, ত্রমাধ+ তদদ্ার্ডক্রষেব দিবাদাধিপাম্তাঃ ॥ অঙ্ক 
ভাবেপি রাহুঃ স্তাত্দক্কে। বস্তুসংখ্যক$। তদন্ধীর্ধক্রমে বোধ্যংদিবা- 
দণ্ডাধিপা মতাঃ ॥ রাত্রৌ দণ্ডাধিপাজ্েয়া এতত্ত বর্ঠীসন্মতাঃ ॥ 
যট. ষট, গলাশ্চ দণ্ডান্ড রাত্রো দণ্ডাধিপামতাঃ। দিনমানং 
দিনার্ধঞ্চ যামং যামার্ধমেবচ । তদর্ধঞ মুহূর্তঞ্চ তদর্ধং দণ্ড- 
মিষ্যতে ॥ অত্র দ্চেপি যো জাতো লগ্রতুক্তক্রমে পুনঃ দণ্ডে 

যদি দণ্ডনাথে। বেধঃ ম্তাৎ যষ্ঠীসম্মতং। স এব হি লঙ্টেশঃ 

সদা মৃত্যুনিবারকঃ ॥ অথ নাক্ষত্রিকী দশ] ফট কুর্যস্ত দশ 
প্রোক্তা শশিনে! দশপঞ্চ । অষ্টাবঙ্গারকে প্রোক্তং বুধে দথ- 

দশঃ স্বতাঃ । মন্দক্র দশবর্ধাণি গুরোরেংকানবিংশতিঃ | রাছো- 

হ্বাদশবর্ষাণি ভূগোরপ্যেকবিংশতিঃ 1 দ্বপ্নশীভির্দাশাং স্বত্ব, নবভি- 
ভাগমাহরেৎ। অস্তর্দশেতি বিখ্যাত প্রত্যন্তরে তথৈব চ। পাঁপস্ক 
দ্বিগুণে। দণ্ড শুভে সার্দিকষিষ্যতে। এবং কৃতেপি দণ্ডঃগ্তাৎ 

খক্ষেথক্ষেপি পঙ্িতঃ ॥৮৭॥ অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি অক্ষরং জান- 

মুত্তমং। অক্গরেণাক্ষরং বুদ্ধ! ভ্ঞায়তে চ গুভাশুভং। অক্গরা- 

দক্ষরাণাস্ত বিন্ুং কুরঘ্যাৎথ সমাহিতঃ ॥ ও ক্র“ ক্র” শ্বাহা,। অনেন 
মন্ত্রেণ সাভিমন্ত্রা ছিপঞ্াশঘ্বিন্দুং কারর়েখ। তেষাং মধ্যে, বিঙ্গুং 

গৃহীত্ব4য গুভাশুভ ্ীবনমরণক্ভালাভযশোহ্যশ"ইত্যাদি সর্বং 

ঝোদ্ধব্ং ॥ তদ্যথা! অকারে বিভবে। নিত্যমর্থলাভঃ সুখস্তখ। । 

অচিরান্লভতে, দবিত্যং ধনধানাং ন সংশয়ঃ॥ আকারে চার্ঘ- 
সস্ত্াপো বিঃরাধং সঙ্ততং ভবেঞ্। ধনহানির্ভবেচ্চৈব বিনা- 

শশ্চোপজাস্ধতে ॥ ইকারে চ ভবেদর্থঃ পুজলাভক্ত্রতঃ পরং । অতি- 

দুরগতানাঞ্চ সিদ্ধিঃ সৌধ্যে। ভবেদিহু ॥ ঈকারে সর্ববসিদ্ধিঃ 
স্তাথ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ । সর্ধকায়্যাণি সিধ্যস্তি মিত্রৈঃ সহ 

সমাগমঃ ॥ উকারে স্থানমাপ্রেতি, প্রতিষ্ঠা, সর্বতো, ভরেৎ। 

সর্বক্রিয়। ভবেৎ সিদ্ধিঃ হুথঃ সর্বত্র দৃশ্বতে ॥ ভ্কারে শোব- 
সম্তাপোৌ বিস্বগ্ধৈব ভয়স্তথ/ঃ। হৃঃখঞ্জ লততে ক্লেশমচিরেণ ন 

সংশ্ষঃ ॥ খকারেণ ভবেল্লাতঃ হুহ্বক্জনসমাগমঃ। নৃণাং সিদ্ধি 

মবাগ্রোতি ন্তোষঞ্চ ন সংশঘ$ ৫ ঞ্চকারে, নাশকং সর্বং শুভং বি- 

ঝিম দুহাতে | অবিদ্যাগমনঞ্চেব মরণং বা. বিনিদ্দিশেৎ॥ ৯কারে, 
ফলদং সর্বাং অর্থলাভো, ভবিষাতি। দিনে দিনে চ কল্যাণং তথা, 
'ভদ্রংন সংশন্নঃ ॥ ইঈকারেণোচ্চতাভাবে। বিরোধঃ সততং বদেৎ। 

€ 

লাগকপ্রশ্নগণন। | [ যষ্টীদাসঃ |. 

তক্জ শুড়ং বিজানীদলাস্তত্রং নৈৰ ভবিধ্াতি ॥ একার়েন্ত ভবেন্্ দি. 
সৈতে; সহ সমাগমঃ 1 উপস্থিতঞ্চ কল্যাগং স্বানলাভেো। ভবি- 

ষ্ঠতি ॥ এঁকারে ক্লেশসস্তাপং কিঞ্চিৎ কার্ধ্যং ন দৃশ্ততে । অর্থ- 
হানির্ভবেতন্ত অচিরেণ ন মংশয়ঃ | ওকারে দৃশ্তাতত, বৃদ্ধিত সর্ব. 
শক্রবিনাশকঃ।' অর্থলাভশ্চ কীর্তি স্তান্তবেদেঘ ন সংশয়ঃ ।' 

ওঁকারে বিগ্রছো৷ নাশশ্চিস্তাষেৰ বিনি্দিশেৎ ॥ অনিষ্উং চিত্তনং 

কাধ্যৎ সর্বটত্রব ভবিষ্যতি | কবারে প্রীতিমাপ্রোতি জাতি- 

প্রাধান্ততমব. ৮ দিলে দিনে চ কল্যাণং ধনধান্যং ন সংশয় ॥ 

খকারে ভ্রব্যনাশশ্চ লাত$ কিঞিনন দৃশ্বতে ৷ আয়াসো বিদ্যতে 
নিত্যং পুভ্রশোকশ্চ দারুণ; ॥ গকারেণ গশুতং বিদ্যা শোতনঞ্চ 

ভবিষ্/যভি। কার্যবিদ্ধিম্তথাতস্ত সদ্দাসৌখ্যং বিবর্ধতে ॥ ঘকারে 
দৃশ্তুতে লাতো যত্বতঃ সমুপন্থিতঃ |. বিশেষে ধাডুলাভঃ স্তাথ। 
স্থালাডঃ প্রশংস্ততে ৪ ওকারে শোকসস্ভাপং রেশদাষাকুলো' 

তবেঞ্চ। নৃনাশো। দৃশাতে তত্র নাগর কার্ধযাঁ বিচারণ! ॥ চকারে 
বিজয়ো, নিত)ং মিআলাভশ্চ নিশ্চয় ৷ সর্কাজ, বিশ্মনাশশ্চ সুখ- 

মেঝঞ্চ জায়তে। হছুকারে গুভমাপ্সোতি শোভনঞ্চ, মহস্তবেৎ |, 

আরোগ্যং কার্ধ্যসংসিদ্ধিরচিতরণ ভবিষ্যতি ॥ জকারেবন্ধনং প্রোক্তং 

শুভঞ্চেব ন দৃশ্ততে । শান্রবৈঃ কলহো, নিত্াং বিরোধস্চোপাজা- 
য়তে ॥ঝকারে কার্্যসিদ্ধিঃ স্ঘাৎ সুবর্ণং রজতং ভবেঞ্চ। শৌধ্যসৌ- 
ভাগ্যসিদ্ধিশ্ত ক্রমেধৈব ভবিষ্যতি ॥ ঞকারেণ ভবেচ্ছোবং পাশ- 

বন্ধনমেব চ$ চৌরাদিভয়দোনিত্যং নৈতস্থিথ্যা, স্ববিষ্তি ॥ 
টকারেপার্থনাশশ্চ বিহ্বঞ্চেব সদ! ভবেখ। যদ! ছুঃখং ভবেত্তস্ত ' 

তজ. কার্যযঞ্চ নিশ্ষলস্ ॥ ঠকারে সাধ্যতি বিদ্যা বন্ধুস্থানসমা- 

গম: যথ! চিন্তঞ্চ কারধ্যঞ্চ লভতে নাত্রসংশয়ঃ | ডকারে দৃশ্ততে 
লাভোদীর্ঘকালম্খং ভ্র্ব ॥আরোগাং লঙতে তত্র অচিরান্নাত্র, 

ংশয়ঃ॥ ঢকারে চার্থচিন্ত। চ দৈবঞ্চ বিবিধৎ ভবেৎ। দেশান্তর- 
গতন্তাপি নিস্ফলাশ্চ বহুশ্রমাঃ॥ একারে. ধনধাস্াদি, মৈত্র: 
সহ সমাগম অর্থলাভং শুডং ধেঃব অচিরেণ ভবিষ্যতি ॥ তকারে, 

দীর্ঘমায়ুঃ স্কাদচিরেণ বিনির্দিশেৎ |. সৌভাগ্যং ধনবৃদ্ধিঞণ দৃশ্ততে 
নাত্র সংশয়ঃ॥ থকারে শুভসিদ্ধিশ্চ দৃষ্তটত্ধে বিবিধং কলং। 
সর্বহ্ধ্যযমথাবস্তং সুতক্ষং লভতে গ্রুবং ॥ দকারে ধপমাপ্পোতি 

দানমৈ্ৈয্যস্লেবচ.।, সর্বাজ প্রাঞ্চজাগঞ্চ ধনধান্কং ন সংশয়ঃ।।. 

ধকারে ধনমাপ্রোতি রশ্বর্যযং লততে পি চ। যত্র গচ্ছতি কাধ্যার্থং' 
ফলং তত্র. ভবিষ্যতি ॥ নকারে সর্বসম্মানং হৃপপুজা'সদ!. ভবেৎ। 
সর্বলাভশ্চ সৌখ্যঞ্চ অদ্সিরেণ ভবিষ্যতি ॥ পকারে চাচগংপ্রাপ্ডি- 

বিশ্বনাশশ্ড জায়তে.। ন ক্লেশশ্চ ন তাপঞ্চ মহৎ নৃখমবাগাৎ ॥. 



রশ্নদীপিকা |] 

চারে বিশ্ীয়ীবিদ্যা সিদ্ধিস্তস্ত দিনে দিনে। অচিস্তনীয়ং যৎ- 
কার্য্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ 1 বকারে প্রাপ্যতে ভোগে ধন- 

[ন্তঞ্চ বিস্তরং। কুশলম্চ মহত্ব্ধিঃ পূজ! চ মহতী তবেৎ॥ ভকারে 

5য়মাপ্রোতি রোগশোকঞ্চ দারুণং | প্রতিমাসে মনঃকষ্টং কদা 

দীবতি মানবঃ ॥ মকারে চ ধনপ্রাপ্ত্িঃ কার্যযঞ্চ পরমং ভবেৎ। 

হুখং সর্ব ভো'গঞ্চ তবেত্তহ্ ন সংশয়ঃ | যকারে লভতে দ্রব্যং 

চার্ধ্যসিদ্ধিঃ প্রজায়তে । লভতে বিপুলান্ ভোগান্ সর্বত্রৈব ন 

ংশয়ঃ ॥ রেফেণ হি লভেদ্দব্যং সর্বভোগ্থথস্তথা | বহুবিত্বং 
পভেচৈব কার্যাঞ্চ বহুলস্তথা! ॥ লকারেণার্থসম্তাপং বিহ্্ং চাপি 

কযপ্তবেৎ। স্থুবিচিস্তিতানি কাধ্যাপি বিনাশং যাস্তি তৎক্ষণাৎ ॥ 

কারে স্থখমাপ্রোতি বিদ্যা চাপি ভবিষ্যতি। অপাদানাদিকঞ্চেব 

পতাং শীলপ্রবর্তকঃ || শকারে সর্বসিদ্ধিঃ স্তাৎ কার্যযঞ্চ, ধন- 

হক্ষয়ং ৷ বৃদ্ধিঃ সর্বকুটুহ্বন্ত দৃশ্ঠতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ যকারেপার্থ- 
লাভঃ স্তাৎ ক্রিয়া সর্বাধিক! ভবেৎ ॥ সদা সৌখ্যং ভবেত্ন্ত 
নাত্র কার্ষা! বিচারণা ॥ সকারেণ ভবেৎ কার্য্যসিদ্ধিঃ কল্যাণ- 

"মবচ | অচিস্তিভার্থগ্রাপ্তিশ্চ ভবেভৃহ্য ন সংশয়ঃ॥। হকারেণ 

5বেৎ কার্ধ্যং গ্রত্যক্ষঞ্চ সমীহিতং । শীস্তস্ত স্থখমারোগ্যং বুহ- 

পতিবচোষখথা || ক্ষকারে বিজয়ে! লাতো। রাজসন্মানমেবচ । 

ববিধং শ্রিয়মাপ্পোতি অচিরাদেব নিশ্চিতং ॥ ইত্যক্ষরমালিকা ॥ 

শথ শনিচক্রং। শনিচক্রং নরাকারং লিখিত্ব! শৌরিভাদিতঃ । 

নাম-খক্ষং ভবেদযত্র ফলং তত্র শুভাঙুতং ॥ একং মুখে দক্ষ- 

চন্তে চত্বারি ষট. পদদ্বয়ে। হৃদ্দি পঞ্চ করে বামে চত্বারি মন্ত- 
কে ত্রয়ং। ছয়ং নেত্রতয়ে গুহে অয়্ং তত্র স্তসেম্থধঃ ॥ ফলং। 

[খে হানির্জয়ো বক্ষে ত্রমঃ পাদে পরিয়ে! হৃদি । বামে ভীর্শস্তকে 
বাজাং নেত্রে সৌখাং মৃতিগুদে ॥ ইতি মাঝিগ্রামনিবাসিনঃ 

শলীষষ্ঠশদাসশর্শণঃ যষ্ঠীগ্রস্থস্ত একাদশোহ্ধ্যায়:। সমাপ্তোহয়ং 

গন্থঃ॥ 

ইতি প্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় স্কলিতে প্রকাশিতে চ 
ফলিতজ্যোতিষে যষ্টীদাসকতে। গ্রন্থঃ সমাপ্ত*। 

প্রন্নদীপিকা | 
ওঁ নমো গণেশায়॥ সস্তি চেত্বহশান্তাণি প্রশ্নজ্ঞানাবিধাবপি । 

থাপি কর্তমত্্ মমোদ্যমঃ॥॥ আধানান্সিধনং যাৰৎ 
থোক্তং জাডিদীপকে | তথ। দৃষ্টমদৃষ্টার্থংপ্রশ্নদীপ ইহোচ্যতে ॥ 

৮৩ 

লাগ্নিক গ্রশ্নগণনা | ণ৭ 

মম জাতকরদদীপকনায়ি পুষ্তকে আধানান্মরগপর্যযস্তং যথা কথিত 
তেন প্রকারেণাপাদৃষ্টন্ত পূর্বলন্মক্ুতকর্মপোদর্শনার্ঘং কথ্যতে ॥ 
ইদমত্যস্তগৃঢ়ার্থং বহুপ্রশ্নযুতং বরং । মামকং পুস্তকং লোকে 

সতাং প্রী্ত্য ভবিষাতি ॥ ইষ্টকালোযথা। । ভাখীু্ঠরিধিবারি- 
রাশিশশিষু প্রাহগাদো বুধাঃ যখৈকবাপকপ্টযোনিশশিষু 
স্তাৎ কর্কটাদ্যে পুনঃ । পাদৈঃ সপ্ততিরস্থিতৈঃ প্রথমকং হিত্বা 

দিনা দলে কৃত্বৈকোং ঘটিকাং পরে চ সততং অস্বিষ্টকালং 
বদেৎ॥ মাঘাদিযু যন্মাসেষু চতুম্চত্বারিংশদধিকপত্রাক্কেযু ১৪৪। 

শ্রাবণাদিযু ফন্মাসেযু পঞ্চত্রিংশদধিকশতান্ষেযু ১৩৫ ॥ ভাগং 
হরণং পণ্ডিতাঃ প্রাহঃ॥ কৈঃ প্রথমং হিত্ব। পাদৈঃ সপ্তুভির- 

খিতৈঃ॥ এবমুক্তং ভবতি। ছায়াপাদমেকং হিত্বা সপ্তান্থিত 

কৃত্ব। পূর্বান্ধে হতে যে! লন্ধঃ সদণ্ডঃ। যঃ শেষস্তৎপলং তত্র 
পূর্বার্ধাপরাধ্ধয়োর্ডেদমাহ ॥ দিনাদ্যদলে একাং ঘটিকাং হিতা। 
ইষ্টকালং বদেৎ॥ পরে চ একাং ঘটিকাং দত্বা সতং ইষ্টকালং 

বদেৎ॥ এতছক্তং ভবতি ॥। দিনন্ত প্রহরদ্বয়পর্ধ্যস্তং যে! দে! 

লন্বত্তত্রৈকদণ্ডং ত্যক্তা বেলাং বদেৎ। সায়াংকালাবধি যোদণ্ডো- 
লব্বস্তত্রৈকদণ্ডং দত্বা! বেলাং বদেদিতি ॥। অথ আধানং। তত্র 
কীদ্ হ্যাঃ স্তিয়: সঙ্গমপৃচ্ছ)। অন্তে রবৌ সিতে বক্রে পরজায়াং 
স্বাং গুরো বুধে চ চন্ত্রে চ বয়ঃ শশিবৎ প্রবদেৎ সৌরে বাস্তযজাং 
বা। প্রশ্নলগ্নাদ, দণ্ডে সপ্তমস্থানে রবিগুক্রভৌমানামে কন্তিষ্ঠাত 
তদ। পরস্ত্িয়া সহ সঙ্গমঃ ॥ তত্রাস্তে যদি গুরুঃ স্যাৎ তদা স্স্তরিয়া 
সহ সঙ্গম: | বুধশ্চ যদি স্তাল্লগ্নে চক্জ্রশ্চেৎ ভুদ1 কুলটর। শনি- 
শ্চেচ্চাগ্ডাল্যস্তযজয়া স্রহ সঙ্গমে! বদেৎ॥॥ তাষাং বস্বঃ শশিবত । 

তদ্যথ! । শুক্রাদিদশকে চক্রে। বাল এন প্রকীত্তিতঃ ॥। যুবা মধ্য- 

দশাহে তু বৃদ্ধশেষদশ। হি বৈ॥ তত্র দীপপৃচ্ছা! । সৌরাংশে মঙ্গ- 
লাংশে,ব! চন্্রঃ সৌরাম্থিতো। হিবুকে বা শাস্তোদীপোজন্মনি 
আধানে প্রশ্নকালে মকরনবাংশে কর্কটনবাংশে ব। চক্দ্রো- 

লগ্মাচ্চতুর্থস্থানে ব1 শনিযুক্তত্তদা) জনম্মনি আধানে প্রশ্বকালে 

দীপাভাবোবাচ্যঃ ॥ তথাহি। সুগকুস্তনধাংশস্থে! লগ্নে বাপি 

চতুর্থগঃ। সৌরযুক্রোদিশি স্ৃতিঃ ভ্তাদন্ধকারতঃ॥ তত্র মৈথ্নরূপ- 
| পৃচ্ছা রোষহাসপৃচ্ছ। চ। তথাত্তরাশিমিথুনং সমেতি তত্রৈব 

বাচ্যো মিখুনপ্রয়োগঃ । অসদ্গ্রহাবলোকিতে সংযুতেইস্তে 

সরোষইঞ্টে ॥ সবিলাসহাসঃ। প্রশ্ন লগ্নে সপ্তরাশির্ধধ। মিথুনং 

গচ্ছতি তথা তেনাত্র মিথুনং বাচ্যং এতছুক্তং ভবতি প্রপ্নলগ্নাৎ 

সপ্ডমরাশির্যদ। নরাঃ সঙ্গে! ভবতি তদা নরবৎ ॥ পণুসঙ্গশ্চেৎ। 

সরীস্থপসঙ্গাশ্চেৎ সরীস্থপবৎ ॥ স যদি পাপগ্রহেণাবলোকিত£" 
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সংযুক্তে। ভবতি ৷ তদা দম্পত্যোর্বিবাঁদোবক্রবাঃ ॥ শুস্তগ্রহেণাব- 

লোকিতো৷ ব1 ভবতি তদ। বিলাসেন সহ হাসে! বন্তবাঃ ॥ যদি 

পাপগ্রহঃ সৌমাগ্রহ্র্য তোইবলোকিতো৷ ব| ভবতি তদ বলা- 
ধিক্যাৎ য্টেকিং বক্তব্যমিতি ॥ তথাপত্যপৃচ্ছা। অন্মিন্ রর্ষে 
মমাপত্যং ভ্বিষাতি ন বা ভবেৎ। ইতিপ্রস্নে বুধৈর্ববাচাঃ পঞ্চ- 
মেশোবিলগ্রপাৎ ॥ লগ্মপঃ পঞ্চমস্থানে সুত্তেশোবাথ লগ্মগঃ। 

লগ্রপঃ পুক্রপশ্চাপি পুত্র স্কাতাঘুভৌ যদ্দি | স্থিতৌ গ্েকাথ এক- 

শ্মিন্ পুত্রলাভন্তদা ভবে ॥ এবং দ্বাদশভাবেষু দ্রেক্কাৈরেব 
কেবলৈঃ | বুধোবিনিশ্চয়ং জয়াদ, ভাবেখন্যষু নিষ্পৃঃ ॥ এব- 
মনেন প্রকারেণ দ্বাদশভাবেষু কৈবটলর্দেকাণৈরেব নিশ্য়ং 

জয়াৎ ॥ অন্যেযু ভাবেষু অভিপ্রায়েযু চেষ্টান্থ ক্পৃহারহিতঃ 
ষন্ বদেৎ। অন্ত্রচেষ্টান্থ লাভালাভ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ চন্রশ্ুক্রো 
যদ1 গর্ভে লাভে বাথ যদ। স্থিতো। | তদ! পুখ্যবতাং বাচ্যমপত্য- 

জননং স্কুটং ।'২।। চন্্রযুকেক্ষিতে গর্তে সৌম্যবুক্তেক্ষিতেংপি ব1। 
উচ্দৃস্থেভ্যুদিতে তত্র পুমপত্যং প্রপ্ধায়তে ॥ ৩॥ হরিবৃষবৃণিচিক: 
রুন্তাঃ পঞ্চয়গাশ্ন্ত্র তো বিলগ্নান্ধ। ॥ পৃচ্ছাকালে বাচাং হ্বল্লাপত্যং 

তদা প্রুঃ ॥ ৪ ॥ ভৌমেন রাহুণ! বাপি যুক্ত; জ্তাৎ পঞ্চমেস্বরঃ | 
রাহুভৌমাস্তরস্থো বা! গর্ভনাশকরো! ভবেৎ ॥ ৫॥ অস্তংগতে 
পঞ্চমেশে পাপাক্রান্তে চ হূর্ধলে ৷ নাপত্যং জায়তে দৈবাজ্জা- 

তোইপি হিয়তে শিশুঃ ॥ ৬॥ চন্ত্রযুকে ধনে দৃষ্টে ক্রুরদৃষ্টে চ 

পঞ্চমে। নীচস্থেস্তমিতে গর্তে নৈবাপত্যং প্রজায়তে ॥ ৭ ॥ 
শুক্রোব! চন্দ্রম। বাপি নেক্ষত্ে যদি পঞ্চম়ং। তদ। পুত্রস্ত পৃচ্ছায়াং 
পুজোনাস্তীতি কথাতে ॥৮॥ রবির্বা নিধনে মন্দঃ স্বগৃহস্থোবিল- 

মতঃ। বন্ধা] স্বাদথব| তত্র কাকবন্ধ্যাং বিছুর্ব,ধাঃ ॥ ৯ ॥ অথ 

যমলাপতাজ্ঞানং ৷ একং বাপ্যথবাইপতে]ী ভবিষাতাত্র সংশয়ে । 

দ্বিস্বভাববিলগ্রঞ্চ তত্র সন্তি শুভগ্রহাঃ।। তদাইপত্াদ্বপ্নং, বাচ্যং 

দবিস্ব ভারে বুধেঃ স্ফুটং। চরে চড়ার জায়ন্তে স্থিরে ত্বেকমপ- 

তাকং॥ অথ গর্ভমাসপৃচ্ছ। | যাবম্মাসে। ভূগুলগ্রাত্বাবন্মাসোহি 

গর্ভতঃ। লগ্নতুক্তনবাংশাতু তাবন্মাস! গত। ইতি ॥ অগ্ন গর্তক্ষেম- 
প্রচ্ডা গ্ভনিশ্চনং | ক্ষেষপ্রশ্রেইথ গর্ভন্ত গর্ভং গর্ভাধিপোষদ্ধি। ন 

পশ্তি গ্রহঃ ক্রুরন্তত্বৈবান্তি ছ্যতিস্তদা ॥ ১৪ মতান্তরে যদাকাশে 
গুরুতুক্রবুধান্ডদা] । প্রশ্নে তব্বৈব বাচোয়ং গর্ভিণী ক্ষেমপূর্ববিকা॥২। 

চন্্রোবা বদি লগ্নেশঃ পঞ্চমে ভবনে স্থিত সৌম্যযুক্রোযদাই্বশ্তং 
গর্তিণী ক্ষেমপূর্ববিক। ॥ ৩ ॥ যুক্তে দৃষ্টেংথব। সৌমোঃ স্বামিনাপি 

বিলগ্রতঃ | পঞ্চমে কথয়েত্রত্র সুতানাং চিরজীৰিনাং ॥ 9 ॥ স্থির- 

 ধগ্গে বদেছ্গর্ভং দৃষ্টঃ স্থির্গতেঃ শুভঃ | চরলগ্নে নষ্টগর্ভোদৃষ্টঃ 

লাগ্রিকপ্রশ্নগণন! | [ প্রশ্নদীপিকা । 

খেটেশ্চরস্থিতৈঃ ॥ ৫ ॥ ইতি গর্ভনিশ্চয়্ঞানং ॥ অথ গুতরদৃহিতৃজ- 
ননপৃচ্ছ! ৷ পুক্রোবা পুজিক! বাপি পত্বীগর্ডে ভবিব্যতি । ইতি 
প্রশ্নে বুধৈর্ঞেয়ং পঞ্চমেশবিলগ্রপাৎ ॥ জপ্নেশপঞ্চয়েশো চ নর" 
রাপিব্যরস্থিতো। | তদা! পুভঃ সমাদেত্ড শ্রীগৃচছে অ্রীপ্রাদৌ চ 
তোঁ॥১। অন্ধচ্ছ। যদীন্দূঃ শুক্রভৌমাভ্যাংযুততো| ব। রীক্ষিতঃ গুঁতৈঃ। 
তদাসৌ জায়তে পুত্রোনাত্র কার্ধ্যা। বিচারপ। ॥২। অন্যন্চ | পুংরা: 

শো যদি লগ্নেশে নৃরাশিসংস্থং সুতাধিপং। বীক্ষেতে চ তদা 
পুত্রোনিশ্চিতঃ খ্রষ্টুরুত্তমঃ ॥ ৩ ॥ বিষমন্থেই্রুগগুল্ে স্থতশ্য জন্মা: 

ইন্যথাইন্্নায়াঃ | লভ্য! বরস্ত নারী সমেস্থিতে চানাা বায়ং ॥81 

বিহায় লগ্মং বিষমন্গসংস্থঃ সৌরোহ্পি পুংলম্মকরোবিলগ্রপাৎ ॥৫1 
অথ জারজপৃচ্ছ। । লং চন্তং গুরুনৈকং গশ্রেদ্গর্তুন্তদান্তজঃ | 

পাপযুজ্ঃ পুনঃ সা্কশ্দন্দ্র শ্চেদন্তসম্ভবঃ ॥১॥ রবিবুক্তধ যদ! চন্ত্রং 

ন পদ্থাতি বৃহস্পতিঃ | তদ। গর্তোত্ন্ঘজারাচ্যো নির্বিকল্পং মনী: 

স্িভিঃ ॥ ২ ॥ ন লগ্রমিন্দুঞ্চ গুরুনিরীক্ষত্ে ন ব। শশান্কং রবিণ! 
সমাযুততং। স পাপকোহর্কেণ যুতোহথব! প্লশী পরেণ জাতঃ গ্রব- 
দস্তি নিশ্চস্াৎ॥ ৩॥ তদ্ভঙ্গযোগং । গুরুক্ষেত্রগতে চন্দ্রে তদ- 

যুক্তে বাঃন্যবেশ্মনি । তদ্দে জাথে নবাংশে ব। জায়তে ন পরেণ 
সঃ॥ ৪ ॥ অথ প্রসবস্থানপৃচ্ছ! ॥ অবিনষ্টোযদা গর্ভাধিপোগর্ভং 

নিরীক্ষতে । তত্রৈব প্রবোবাচো নান্যত্রেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ সন্ব- 

ন্বোষগা! | রবিঃ পিতা শশী মাতা! ভ্রাতা ভৌমো! দ্বয়োবুরধঃ। মাতু- 
লেয়ম্বতোজীবোজ্ঞানপুণো জিয়াং সিতঃ ॥ অথ প্রসবদিবারাত্রি- 

পৃচ্ছ। । দ্িনরাস্ডাদয়ং লগ্পং লগস্থায়ী দ্িবাগ্রহঃ। 'পশ্থেদ্ যদ! 

তদা বাচ্যং দ্িবাজন্মবিচক্ষটগুঃ॥ অথ তথ্াদিপ্বাদশভাবেষু বক্তবা- 

বস্তনিরূপণমাহ। রূপলক্ষণবর্ণানাং ক্রুশহুঃখন্থাতৃত্বং। বস়ঃ- 

প্রমাণজাতীনাং তনুস্থানে বিচিস্তয়েৎ ॥ ১॥ মণিমুক্তাফ লক্বর্ণরত- 

ধাতুকুটুগ্ধকং । ক্রয়বিক্রয়সর্বাণি ধনস্কানে নিরীক্ষয়েৎ ॥২॥ ভগিনী- 
্রাতৃভৃত্যানাং দাসকর্তবকতামপি। কুব্বীত বীক্ষণং বিদ্বান্ সম্যগ্ 

ছুশ্চিকাবেশ্নি ॥ ৩ ॥ সুহদং সথখহুঃখঞ্চ বৃদ্ধিস্থানং গমাগমং। 

মাতরং গ্রামগেহাদি চতুর্থেইপিচ চিন্তয়েৎ ॥ ৪ ॥ গর্ভাপত্যবিলে-. 
থানাং মন্ত্রত্ধানয়োরপি । বিদ্যাবুদ্ধিপ্রবন্ধানাং নুতস্থানাদ্ধিনি- 
নির্ণয়ঃ ॥ ৫।। চৌরভীরিপুসংগ্রামগ্ৰাবো্রক্রুরকন্মণাং। মাতুলা- 
তঙ্কশস্কানাং রিপুস্থানাদ্বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৬ ॥ বাগিজ্যঞ্চ বিবাদঞ্চ ব্যবং 

হারং সমং পরৈঃ | সমাগমকলত্ত্রাণি পশ্তেৎ প্রাজ্তঃ কলত্রতঃ ॥৭॥ 
নছ্যুত্তারোইধ্বরে সৌম্যে ছুর্গে শাত্রবশঙ্কটে। নষ্টে ছুষ্টে রণে 

ব্যাধো ছিদ্রে ছিদ্রং নিরীক্ষয়েৎ ॥ ৮ ॥ বাপীকৃপতড়াগার্সি প্রপা- 

দেবগৃহাণি চ। দীক্ষাং যাত্জাং মঠং ধর্ম ধর্স্থানাগিরীক্ষয়েখ।ন| 



প্রশ্নদ্দীপিকা | ] 

বাং মুদ্রাং পুরং পুণ্যং স্থানং পিতৃপ্রয়োজনং। বৃষ্ট্যাদিয্যোম- 

বৃত্বান্তং ব্োমস্থানান্বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১* ॥ গজাশ্ববানবস্ত্রাণি শহ্যা' 

কাঁঞনকন্যক! । বিদ্যাবিদ্যার্থয়োলতং লক্ষয়েলাভলগ্নতঃ ॥ ১১ ॥ 
ত্যাগভোগবিবাহেষু দানেধু কৃষিকর্ণন্থ । বারস্থানেষু সর্বোধু বৃদ্ধিং 
বিদ্ধি বায়ং ব্যয়াৎ।।১২।॥ অনার্চ। সামর্ঘ্যং তন্গ কল্যতে সমুদয়ে ১ 

বিত্বং কুটুত্বং তে! ২ বিজ্রান্তিং সহ্ং ভৃতীয়তবনে. যোধঞ্চ 
সংচিত্তয়েং ৩। বন্ধং বাহং স্ুখালয়ানপি ততে। ৪ ধীমন্ত্পুক্রাং 

স্ততঃ ৫ ষঠেথ ক্ষতবিদ্বেযৌ। ৬ মদগৃছে কামং স্ত্রিয়ং বন চ ৭। 
রন্ধ যুস্থৃতিয়োহষ্টমে ৮ গুরুতপোভাগ্যানি চিত্তং ততো ৯ মানা- 
জ্ঞাম্পদকর্ধণাং দশমভে কৃর্যযাসততশ্চিন্তনং ১০ । প্রাপ্তায়াবথ 

চিন্তয়েদ তবগৃভে ১১ রিপফে তু মন্ত্রী রায়ৌ॥ ১২॥ অন্তচ্চ । 
জাতকারক্কারে। দেহং ভ্রব্যপরাক্রমৌ স্থখন্থতৌ শক্রঃ কলত্রং 
স্বতিঃ ভাগাং" রাক্গ্যপদং ক্রমেণ গদিতং লাভবায়ৌ লগ্রতঃ | 
তাবদ্বাদশ স্তত্র সৌখ্যশরণং দেহং মতং দেহিনাং তশ্মাদেব 
গুভাগুভাখ্যফলজঃ কার্যে বুধৈনির্ণয়ঃ ॥ রাশিসংজ্ঞাধিশেষস্ত- 

ত্রোক্তঞ্চ ॥ সৌয়্যস্বামিযুতীক্ষগৈরুপচয়ন্তেযাং ক্ষতিস্বন্যথা ॥ 
যোফে। ভাবঃ হ্বামিদৃষ্টোযুতে] ») সৌম্যে্বা স্যাত্তস্য তস্যান্তি 
রুদ্ধিঃ। পাটৈরেবং তস্য তস্যান্তি হানিনির্দেষ্টব্যা প্রশ্নতো- 
ন্মতে! বা॥ আরাতিব্রণয়োঃ ষষ্ঠে চাষ্টমে মৃত্যুরদ্ধ য়োঃ । বায়স্য 
দ্বাশস্থানে বৈপরীত্যেন চিস্তনং ॥ তণ্াহছি। দ্বাদশস্থা যদ 

পাপাঃ সৌম্য! ম্বাদশমাশ্রিতাঃ । তদ! কষ্টং ব্রজেজ্জাতোদেবুরাজ- 

মো যদি ॥। তুস্বং জিকোণন্থক্ষেত্রস্বাংশমিত্রগৃহস্থিতাঃ। পুণ্যার্থে 
রায়ভাজাঃ স্থাগ্রহাত্বন্তত্র পাপদাঃ || ইতি ॥ মতাস্তরে ভাবোক্ত- 

কলাধ্যসিদ্ধিপৃচ্ছ। দ্বাদক্লভাবেইথ কাধারপে। যন্তদধিপলগ্রনাথো 
চিন্তো। বীক্ষণযোগ্ৌ ভাবাধিষ্ঠাভাবৌ পুনশ্চিন্তো ॥ লগ্ন- 
পতির্যদ্ি লগ্নং কার্ধাধিপতি বাক্ষতে কার্ধ্যম্। লগ্রাধীশঃ কার্য্যং 
কার্য্যাধীশঃ পশ্বতি বিলগ্নং ॥ লগ্নেশঃ কার্য্েশং বিল্বোকতে লগ্ন- 

পংকার্ধোশঃ। শীতগুদৃষ্টৌ সত্যাং পরিপূর্ণকার্যযসিদ্ধিঃ ॥ ১ ॥ 
কুরাইবেক্ষণং বর্জাং চত্বারঃ সৌম্যখেচরা বিলগ্নং | লগ্নেশদর্শনে 
সতি পত্রন্তঃ পুর্ণ যোগকরাঃ ॥ ২ ॥ কথয়তি পাদযোগং পশ্তুতি 

সৌম্যেন লগ্মপোলগ্নং । লগ্নাধিপঃ পশ্ঠুতি শুত গ্রহেণার্ধযোগঞ্চ ॥৩া 
ব্লগ্নপতাদর্শনে সতি গুতগ্রাহৌ। দ্বৌ ত্রয়ো বা লগ্ং পশ্ঠতি যদ! 
তদানীমাহ যোগত্রিভাগরুং ॥ ৪ ॥ ইতি কার্যানিষ্পত্তিঃ সংপৃর্ণ- 

পাদাপ্ধপতরিভাগযোগানাং লক্ষণমুক্তমিতি ॥ অথ লগ্মধিপাঘি- 

বিনষ্রফলমান্ লগ্াথিপে বিনষ্টে স্তাতিনষ্টাবয়বঃ পুমান্। বিনষ্ট 

ঈ্লাতিবর্ণশ্চ গুড়াবরোবিপধ্যয়ে ॥ এবং ধন।দ্িভাবেু বিনষ্টেই- 

লাগ্নিকপ্রশ্নগণনা | ৭9১, 

ধিপ্ধতৌ বদেৎ। ধনভাবত্রাভৃভাবপ্রমুখান্ প্রতায়ান্ ন্ধীঃ ॥ 

বিনষ্টাদিগ্রহোষথ|। ক্রুরাক্রাস্তঃ ক্রুরযুতঃ ক্ররদৃষ্ট্চ যোগ্রছঃ । 
বিরশ্লিতাং প্রপন্নশ্চ সবিনষ্টোবুধৈঃ স্ৃতঃ ॥ ক্ররেণ জয়মানো ব! 
রাহুপার্থে যথা রবিঃ। ক্ররাক্রাস্তঃ সবিজ্ঞেয়ঃ ক্র,রযুক্তঃ সমে২ং- 
শকে ॥ পুর্ণযা দৃষ্ততে দৃষ্্যা ক্ররদৃইঃ স উচ্যতে। প্রবিবিক্ষুঃ 

প্রবিষ্টোবা কুর্য্যরাশৌ বিরশ্মিকঃ ॥ ইতি বিনষ্টাদিক্ররাক্রান্ত- 
যুতদুষ্টবিরশ্মিকলক্ষণমিতি ॥ অথ ভাবফলাদিনির্য়ঃ | তত্রাদৌ 
কার্ধাযসিদ্ধিঃ । লগ্নেশোবীক্ষতে লগ্নং কার্ধ্যং কার্যেশে। বীক্ষতে । 

কার্ধ্যপিদ্ধির্ডবেদিন্দুঃ কার্য্যমেতি পরং যদ! ॥ ইন্দর্যদ] কাধ্যস্থানং 

প্রাপ্রোতি তদা কার্ধ্যসিদ্ধির্ভবেদিতি ॥ ১॥ অন্তচ্চ | লগ্রপতি- 

ধত্রাংশে পৃচ্ছাকালে তমংশং বিলোক্যাথ লগ্রাধিপাংশনাথয়ো- 

দৃগ্যুতিস্হদযুক্তঃ স্তাৎ যত্র তত্র ভবেৎ সংসিক্িস্তদ্ধনাদিভা- 

বেষু ॥২॥ অথব! লগ্মাধিপন্ত সপ্তমক্ষং ত্র স্তাৎ 'তাৎকালিকনবাং- 

শপতিযুক্তং যত্র স্তাৎ ৷ তয়ো্লগ্রপাংশপয়োর্টিত্রং বা যত্র রাশো 
স্তাৎ তন্মেযাদিগণনয়! তাবতন্থ দিনৈঃ প্রষ্ুঃ কার্য্যসিন্ধিং 

বদেৎ ॥ ৩॥ অথব!1 লগ্লাধিপস্য সপ্তমরাশিরংশাধিপযুক্তশ্চ তয়ো- 

লপ্নপাংশপয়োর্ষিত্রেগ ব1 স্ঠাৎ যাবত! দিনেন তাবত। দিনেন 

তন্ুধনাদ্িভাবানাং কার্যাসংসিদ্ধিং বদেং॥ ৪ ॥ তত্র কাল- 

নিয়মঃ। হুর্যোইয়নং ক্ষণং চন্দ্রে দিনান্যারে তথা বুধে । খতবশ্চ 

গুরৌ মাসাঃ গুক্তে পক্ষাঃ প্রকীর্তিতাঃ ) হৃর্য্যপুত্রে সমংটৈব 
উদ্দিতাংশকসংখায়া ॥ ইতি ভাববিবেকোনাম দ্বিতীয়োই্ধ্যায়ঃ | 

অথ লাভালাভজ্ঞানং। স্থিরাইব মন্তুষাণাং লাভদা নর- 
রাশয়ঃ। চিস্ত্যোলাভোহি সর্বন্ত লাভপ্রকরণে স্ফুটং ॥ ১॥ 

গুভদ| লাভগে লগ্নে লপ্নেশে চ গুভেক্ষিতে। তত্র তাৎকালিকী 
লন্ধিরলব্ধিন্তদ্ধিপর্যায়ে ॥ ২ ॥ শুভদ!1 গ্রহ! লাভগে সতি লগ্রস্থং 

লগ্নেশং গুভগ্রহে! যদি পশ্থতি তৎকালে লাভং ভবেদিতি ॥ ২॥ 

সহজাব্যোমগাঃ ক্রুরা লগ্লাদ ছানগতাঃ শুভাঃ। ইষ্টলাভকরা: 

প্রশ্নে আয়স্থানকরাঃ পুনঃ ॥ ৩॥ চন্দ্র] লগ্রধনাধীশৈর্ধ,তোদৃঃ 
পরম্পরম্। ধনলগ্রত্রিকোণস্থাঃ সদ্যোলাভকরাঃ স্বৃতাঃ ॥ 3 ॥ 

এবমেব শুঁভাঃ কেন্দ্রে চৈব লাভকরাঃ কিল। ক্রু;রাঃ কুর্বস্তি 

দারিদ্র্যং তত্রৈব সমবস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥ ত্রিপঞ্চলাভান্তময়েষু সৌম্যা- 
লাভগ্রদানেই্টফলাশ্চ পাপাঃ। তুলাথ কন্ত। মিথুনোঘটশ্চ নৃরা" 

শয়ন্তে তু ুভং বদত্তি ॥৩ ॥ লগ্লাধিপতির্লগ্নে লাভাধীশো যদা- 
যগঃ । লগ্মাধিপস্য যোগশ্চ লাভাধীশেন ল্লাভদঃ ॥ ৭ ॥ লগ্র- 

পোলাভপে! বাপি লাভে স্তাতামুভৌ যদি । স্থিতৌ দ্রেন্ধাণে এক' 
শ্মিন্ প্রছুর্লাতস্তদা ভবেং॥৮॥ লগ্রপতির্নাযগঃ স্যাদ্বায়নাথো- 
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কুরুতে ॥ ৯ ॥ অথ নিধিলাভ পৃচ্ছ!। মুর্তৌ বা বদি বা তুর্ধ্যে 

সপ্তমে ব! গ্রহো। যদি । দশমে বা তবেৎ শুক্রো। নিখিরস্তীতি 

সিশ্চিতং ॥ ১॥ ূর্তো বা তূর্যযগে বাপি সপ্তমে ব! গ্রহে! যদি । 

দশমে বা ভবেজ্জীবঃ স চন্দ্রোনিধিদাক্কঃ ॥ ২ ॥ অন্তাভ। বুধ- 
শক্ট্রোগুরুঃ গুক্রোধনে ক! হিবুকেইপি বা। স্তেক্তং নিধিং প্রষ- 

চ্ছতি. চগ্দ্রে 1 বলশালিনি ॥ ৩॥ অন্তচ্চ। নিধিপ্রশ্্নে বিলগ্নে 

ব! রাহছর্তবতি থেচরঃ। ছিদ্রে রবিস্তদ! বাচ্যো নিধির্নৈন তু 
লভ্যতে ॥ ৪ ॥ অথ বেতনলাভপৃচ্ছা । শনিরাহ্ উতভৌ লাভে 

পৃচ্ছায়াং খেচরঃ ক্রমাৎ ॥ বেতনার্থং দ্রব্যলাভে। ভবতি চ স্থুনি- 

শ্চিতং ॥ রাজ্যপদাদিপ্রাপ্তিপৃচ্ছ। | মৃত্যুপশ্চান্ত্যনাথো বা যদি 

ব্য়াদিসংস্থিতঃ । তন্ত রাক্পদং প্রাপ্তিলপ্নে লগ্নেশখবরো! যদি ॥১। 
স্থিরলগ্নে পদাবাপ্তিঃ সৌম্যস্বামিযুতেক্ষিতে । তত্র স্থিরে চ 
রাজ্যেশে রাঙ্গ্যং ভবতি পৃচ্ছতাং ॥ ২॥ বর্গোত্তমে শুতৈর্ধক্তে 
শীর্ষোদয়সমাশ্রিতে ৷ বিষুক্তঃ ক্রুরবক্রাদ্যৈঃ পদপ্রান্তিন ছু- 
ল্লভি। ॥ ৩) পদেশশ্চেৎ পদ্ং পশ্তেৎ তৎপদঞ্চ স্থিরং ভবেৎ॥ 

লন্ধং পদং গশুভৈঃ স্ক্রয্যং রাজ্যভ্রংশঃ সপাপকঃ ॥ রাজযোগচতুষ্ট 
রমাহ। আদ্যোলগ্রপতিঃ কাধ্যে লগ্নে কার্যযাধিপে! য্দি। দ্বিতী- 
যোলগ্রপোলগ্নে কার্যে কার্ধ্যাধিপে ভবেৎ ॥ ৪ ॥লগ্রপঃ কার্ধ্যপ- 

শ্চাপি যদি লগ্নে তৃতীয়কঃ ॥ চতুর্থঃ কার্যাগৌ শ্তাতাং যদি লগ্ন- 

পকার্ধাপৌ ॥ চতুত্বপ্যুভয়ত্রাপি চক্জযুগ দর্শনৎ মিথঃ। কার্্য- 
সিদ্ধিপ্তদ। জেয়া মিত্রঞ্চেধিকং শুভং ॥ চ্ত্রদৃ্টিং বিনাংন্তস্ত 
শুতস্য যদি দৃগ্ভবেৎ। শুভং প্রয়োজনং কিঞ্চিদন্তহুৎপাদ্যতে 
তদা ॥ রাজযোগ! অমী থ্যাতাশ্ত্বারোইতিমহাফলাঃ ৷ তক্রৈবং 

দৃ্টিযোগেন সামান্তেন ফলং স্থতং॥ অথ বিভবলাভপৃচ্ছা। 
একাকিন্তপি তুর্যেশে তুর্য্যং পণ্ঠতি বা স্থিতে। অবশ্থাং বিভ- 

বস্তত্র বিদ্যতে ক্ৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ১ ॥ একাকিন্যপি শীতাংশৌ তুর্য্যং 
পশ্যতি বা স্থিতে । ক্ষীণে বাস্তমিতে বাপি ঞ্রবং ক্ষেমং বিনি- 

দিশেৎ॥২।॥ | 

অথ ধনলাভপুচ্ছ! । লগনস্থং চন্দ্রঅং চন্দ্র করো বা যদি 

পশ্ঠাতি । ধনলাভে। ভ্বত্যাণ্ড কিস্বনর্থোহপি পৃচ্ছতঃ ॥ ১ ॥ লগ্র- 
নাথন্তহচ্চেশস্তন্সিত্রেরবলোকিতঃ ৷ ধনলাভং করোত্োব যদ্দি 
পুষ্টোবলাধিকঃ ॥ ২॥ ব্যোমস্থঃ ক্রুরসংদৃষ্টো! লগ্মাচ্চজ্ঞোযদি 
স্থিতঃ ৷ করোত্যনর্থসস্তাপং কা বার্তা ধনলব্বিযু ॥ ৩॥ বিলগস্থো 

জলম্থশ্চ যদ্যর্কবীক্ষিতঃ শনিঃ। কা বার্তা ধনলাভগ্ত ধননাশশ্চ 

অয়তে ॥ ৪ ॥ স্ৃতধর্মাগতাঃ ক্রুরাঃ ক্রুরলম্লোদয়ে যদি। নাস্তি 

লাঁমিকপ্রশ্নগণনা | [ প্রশ্নদীপিক] 1. 

লাঁভোবিনাশোইন্তি তদা পুংসামচিন্তিতং ॥ & ॥ গ্বানলাতপূচ্ছা। 

স্থানপ্রদা দশমসগ্চমগান্ত সৌম্যা মানার্থকাঃ খন্ুতলগ্নগতা 
ভবস্তি । পাপাব্যয়ায়সহিতান শুভপ্রদাঃ স্বালগ্নে শশী ন গুতদে 
দেশষে শুভশ্চ ॥ কুমারীলাতপুচ্ছা । স্ত্রীপুত্রশ্বরলাতারিস্থিত- 

শ্চন্দ্রোনিরীক্ষিতঃ ॥ কন্যালব্বিবূরধার্কেজ্যঃ গুতটৈঃ কেন্ত্রকো- 
পটগৈঃ ॥ ১ ॥ প্ররাদেযাপচয়ে চক্রে কান্তি ফণেক্ষিতে 1 এঘ- 
লত্য| ভবেদ্্ভানৌ বরলাতোহনাথা জ্রিক্ঃ ॥ ২ ॥ চক্ত্রোলপ্নপতি- 
ব্বাপি কন্যালাভকরোদ্যনে ৷ ছ্যনপোলগ্নপঃ শীগ্্রং স্্রীলব্ধিং 
কুরুতে ধনে ॥৩ রবিতনয়ে বিষমস্ত্ে পুরুষে ভবেৎ সমে নারী । 

লভ্যোনার্ধযাঃ পুরুষে। বিষমে ভার্যয1 সমে পুংসাং ॥ ৪ ॥ গোতুলা- 
ভূৎকুলীরেহু সংযুতেষ্বীক্ষিতেযু বাঁ। যামিনীকরশুক্রাভ্যাৎ 

কন্যালাভং বিনিপ্দিশেৎ ॥ ৫ ॥ স্ত্রীদ্রেকাণে বিলগ্নে বাঁ তদৈব, 
সত্রীনবাংশকে । দৃষ্টে সিতশশাঙ্কাভ্যাং বনিতালাতকূদ ভবেৎ ॥। 
তত্র বিষমকন্যাজ্ঞানম্। রিপুক্ষেত্রস্থিতৌ তো তু লগে যদি 
শুভগ্রহো৷। ক্রু,রশচৈকস্তত্র যাতে ভবেৎ স্ত্রী বিষকন্যকা)॥ বৌ লগন- 
সপ্তমপতী স্বৌ ইতি ॥ বরলাভপ্চ্ছা,। 'স্্রীলাতব্যন্তযোগৈস্ত বর- 
লাভঃ স্ত্রিয়া পুনঃ) লগ্ন নাথে! বরশ্চিন্ত্যোনারী ছ্যানপতিঃ স্বৃতঃ ।। 
বরলাভোহপি কন্যায়া অস্তলাভপ্রকর্পনৈঃ। এবং পুরুষ- 
দ্রেক্কাণৈঃ পুমাংসৈঃ পুংগ্রহৈরপি ॥ অথ বিবাছপৃচ্ছা'॥ ব্যয়েশো। 
যর্দি লগ্রস্থোলগ্নেশোব্যয়গোপি বা। তদা, বিবাহপৃচ্ছায়াং 
বিবাহো ভবতি জবং)১1 কর্ায়ব্য়ছশ্চিক্যতনয়্তো 

নিশাকরঃ। দৃষ্টোজীবেন দম্পত্যোর্ডবেৎ্ সন্বন্ধকারকঃ ॥ ২ ॥ 

কেন্ত্রগতৌ স্ত্রীপুরুষৌ কন্যাংশকমীক্ষিতৌ সহিতৌ বা.। লগ্ম- 

গতং কন্যাংশং পাণিগ্রহণং তদ! বাচ্ছম্ ॥ ৩॥ গুরুরবিসৌন্যৈ- 
দটন্রিম্থতমদায়ারিগঃ শশী বিলগ্লাৎ। ভবতি বিবাহকর্তা ত্রি- 
কোণকেন্ত্রেযু সৌম্যাঃ ॥ অথ ধৃতা পরিণীতা। স্ত্রীজানং । ক্র.রিতে 
চ চতুর্থে স্তাৎ পরিণীত। তপন্থিনী। সপ্তমে ক্ররিতে চ হ্থাদ্ 
বিধতৈব কুটুম্ষিনী ॥ ১॥ সপ্তমে ক্রু/রিতে ভাবে তূর্য কা সৌম্য- 
সংযুতে । ত্যক্তা, তস্ত ভবেদ, ভার্ধ্যা পরিণীতা মৃট্তিবহি ॥ 
বিশেষং তাজকে ॥ অথজায়াপরিজ্ঞানং। জার়াগ্রহাংশমানেন 

ভার্ধ্যাসংখ্যা, বিলোকয়েঞ্ছ। জায্লাগ্রহপ্রমাণেন ভর্তৃ সংখ্যা স্কুট! 
ভবেৎ॥ তথাহি। সংখ্যা নবাংশতুল্যাহিসৌম্যাংশে তাবতী 

'খ্যা প্রদি্ট! ৷ গুতদৃষ্টে তক্ছিগুণাক্রিষ্টে পাপাংশকে তথা দৃষ্টে 
ইতি প্রশ্নদীপিকায়াং লাভালাভোনাম ভৃতীয়োধধ্যা়ঃ । | 

অধ কার্্যসিদ্ধাসিতধিপৃচ্ছা । কেন্ত্রিকোণেু /শুতস্থিতেষু 
পাপেষু কেন্তরাষ্টমবর্জিতেহু! সর্বার্থসিদ্ধিংপ্রবদেষনপ্লাপাং বিপর্যয়ে 



শ্দীপিকা । ] লাগ্নিকপ্রশ্নগণন] ৷ হি 

”চৈৰৈ "বিপর্যয়: স্তাৎ1১। সৌমো বিলগ্নে যদি চাইনা বর্গে |) চরলগ্নে টরভাগে মধ্যাদ জঙষ্টে প্রবাসচিস্তা স্তাৎ। ভ্রষ্টঃ নও 
ঈর্ষোদয়ে সিদ্ধিমূপৈতি কাধ্যং। অতো! বিপধ্যন্তমসিদ্ধিহেতুঃ 
কচ্ছেণ সংসিদ্ধিকরং বিশিশ্রং ॥২| রন্ধে, লগ্লাধিপতির্ন তিনত্তি 
কার্ধ্যং দৈব লগ্মাৎ যদি শত্রৌ যামিত্রে বা তশ্মিন কালে ভবেৎ 
কার্ধ্যসিদ্ধিং ॥ ৩ ॥ 'অথ সর্ধকার্ধ্যগুভাগুতপ্চ্ছ! । বৃষকুস্ততুলা- 

সিংহাঃ শুভদৃষ্টাশ্চ লগ্নগাঃ |" শুভমত্যর্থং গুতগ্রহা! বা শ্রেষ্টবর্গে 
নবাংশকে ।১। ইনদুং দ্বিসপ্রদশমায়রিপুত্রিসংস্থং | পশ্তেদ্ গুরুঃ 
শুভফলং প্রমদাকতং স্তাৎ ॥২। লগ্নত্রিধর্মস্থ তনিধনগাশ্চ পাপাঃ। 

কার্্যার্থনাশভয়দাঃ শুভদাঃ গুভাশ্চ ॥ ৩॥ তত্র দিননির্ণয়মাহ। 

উদয়ক্ষাাৎ সপ্তমক্ষং গ্রহোপযুক্তং ভবতি যাদৃগৃভিঃ খক্ষৈত্তাব- 
দিবটনঃ শুভমণ্ডতম্বা গতং চন্দ্রে॥। অথ বিবাহপৃচ্ছ। । বাদিত্রবেণু- 
ধ্বনিদস্তিনাদঃ সশঙ্খবীণাধ্নিতৃর্য্যঘোষঃ । বৃষধ্বজচ্ছত্ররথেভ- 

শঙ্খপন্মানি চেত্তত্র শুভং তদানীম্ ॥১॥ শ্বাইদ্রাংবিকোলুকখরোর- 

গাণাং নাদো। যদদিস্তাম্মহিযোষ্টয়োবা।। ব্যাধিপ্রবাসক্ষয়বৈরি- 
শোকোবাচ্যস্তদানীং পুরুষস্ত তন্ত ॥২॥ সংশ্লেষণং ফেৎ শকট- 

প্রঙ্গঘরোরগাপাং কুলটা তদা স্তাৎ। শধ্যোদকুস্তাসনপাছকানাং 

ভঙ্গে তু বাচ্যা বিধবাহগনৈব ॥ ৩॥ খক্ষং স্বলগ্রঞ্চ তয়োশ্চ 
নাথৌ তয়োস্ত্রিষঠায়গৃহং যদি স্তাৎ। নবাংশকৌ বা সপ্ুভং 
নৃভং ব! প্রশ্নোদয়ে স্তাৎ কুশলং তদানীং ॥ 9 ॥ ত্রিপঞ্চায়ন- 

বাষ্টেযু প্রশ্নলঘন্নিশাকরঃ | সম্পৎকরস্ত দল্পত্যোগ্রুণ! যদি 
বীক্ষিতঃ ॥ ৫ ॥ অন্বরগতং শুভযৃগ্মং বৃদ্ধির্ভবেৎ বিবাহাদৌ । 
লগ্নে. শুভগ্রহযোগে মহতী ভবেতদা বৃদ্ধিঃ ॥ ৬ ॥ প্রশ্সোদয়াচ্ছশ- 

ধরঃ পরিণেত্তরেব বর্ষোহমে নিধনদে! নিধনারিসংস্থঃ | বর্ষেযু 

সপ্তম্থ মদোদয়ায়গৌ পাপৌ মাসাইমে শনিকুজাবুদয়াস্তনংস্থৌ 
॥৭॥ যামিব্রসংস্থে জ্রিয়তে মহীজে প্রজাবিহীনা কুসটা চ 
সূর্যে । সুরারিপৃজ্যে রজনীকরে বা কন্যাহনারক্তা পতি- 
ঘাতিনী চ।॥৮॥ যাত্রাদৌ শুভাগুভদ্িনজ্ঞানং। যদীন্দুর্দিনচর্ধ্যায়াং 
শুভঃ স্তাছ্দয়াভ্তয়োঃ। তেষাং তদাবগন্তব্যঃ সকলোপ্পি হি 

বাসরঃ । অথ সেব্যসেবকয়োঃ গুভাগুতজ্ঞানং ॥ লগ্রান্ত্িতীয় 
সপ্তমনিধনস্থা ভবস্তি যদি সৌম্যাঃ | সেব্যসেবকয়োঃ প্রীতিরধন- 
মারোগ্যসৌখ্যং তদ। দ্বয়োঃ॥ ১॥ লগ্নে শীর্ষোদয়ে প্রশ্নে 
দানে শীর্যোদয়ো ভবেৎ। সেব্যসেবকয়োঃ প্রীতির্বিপরীতং 
বিপর্যয়ে ॥ ২ ॥ লগ্মাদদ্বিতীয়াষ্টমসপ্তমস্থা যদ! ভবস্তি পাপাঃ। 

তদ! সেব্টসেবকয়ো ধিনাশছুঃখমুপদিশস্তি ॥ ৩॥ ইতি প্রশ্নদীপি 

কায়াং গুভাগুতনাম চতুর্ঘোপদেশঃ | 
অথ গমনাগমনপ্রশ্নঃ ॥ তত্রাদৌ প্রবাসচিত্ত[দিজ্ঞানং ॥ 

ভবনাৎ পুনর্নিবত্তো যদি স বক্রী॥ গমনস্থিতিজ্ঞানং ॥ গমনপ্রশ্নে 

নবমস্থানগে দ্যুনপে ভবেদগমনং। উৎসাহযুতে লাতযুতং 
মিত্রগৃহে মিত্রলাভং | ১॥ চররাশিষ্ঠে লগ্রে গুরুবুধসি তভাস্করেষু 

যর্দোকঃ | যাত্রাং কথয়তি যদ বক্তগতে অস্তে নিবৃত্তিং বা ॥২।। 
স্থিরগ্নাৎ পঞ্চমং পশ্যতি জীবং শনৈষ্চরো যদিবা। প্র 
ন'ভবতি গমনং তদা৷ ভবেদেবমেবং ॥ ৩।। চতুর্থে দশমে বাথ 

যদ্দি সৌম্যগ্রহে! ভবেৎ। তদা! ন গমনং ক্রুরান্তত্ৰ গমনং 
বদেৎ ॥৪ || অণুভশুতৈগু রুবুধয়োরদ্দপথাদনলচৌরবিব্রাসঃ। 

স্থিররাশৌ স্থিরলগ্নে শশিনি গমনং স্থিতি চরে 1৫) সাত্রাপ্রশ্শে 
জয়জ্ঞানং শক্রনাশল্ঞানঞ্চ ॥। প্রশ্নে মনোরম ভূর্মাঙলাদ্রবাদ- 
শ্নশ্রবণে । যদি চাদরেণ পৃচ্ছতি দৈবজ্ঞং নির্দিশেদ্িজয়ং ॥১। স্তন" 

চরণতলোষ্ঠবক্ষোহস্তোত্তমাঙ্গ শ্রবপবদননাসাগুহারন্ধাণি তৃপঃ। 
স্পশতি বদি করাঠগ্র্গগুকষ্ঠাংশকং ব1। ছ্যতিগতিগুভশব্ান 
ব্যাহরন্ শান্তি শত্রুন্ ॥২1 জন্মোদয়র্ষ'লপ্নৈস্তাদধিপয়োর্বিনাশতঃ 
প্রশ্নে। ত্রিষড়েকাদশকোদয়েৎইবর্গোদয়েষু জয়ঃ ॥ ৩ ॥ শব্রু- 

হোরার'শিল্তদধিপতির্ভন্মভং তদীশে। বা। যদান্তে হিবুকে বা 
তথাপি শক্রহ্থতোবাচ্যঃ ॥9 ॥ যাত্রায়াং শুভাগুতজ্ঞ'নং ॥ 

গুর্বর্বশশিভিঃ সিদ্ধির্লযাইরিদশমস্থিতৈঃ। তথ লগ্নারিরন্ধ,স্ৈ 
জীবশুক্রদিবাকরৈঃ ॥ ১ সবক্রে নিধনে মণে মৃত্যুলগ্নে 
দিবাকরে। চন্ত্রেছস্মিংস্তরযায়মৃত্যস্থে সম্থ্য্যে বা! বদেছ,ধঃ ॥ ২ | 
সবক্রশশিভিরদযানে প্রুর্নাশোপি গচ্ছতঃ। ক্ুন্মানশত্রবৃদ্ধিশ্ঠ লগ্নে 
মাহেয়শুক্রয়োঃ ॥ ৩॥ দ্বিত্রিকেন্্রস্থিতৈঃ পাপৈঃ সৌট্যেঃ 
কণ্টকবঞ্জিতৈঃ। অষ্টমন্থে নিশানাথে প্রষ্ট্বন্ধবধাত্যয়োঃ ॥9॥ 
নিধনহিবুকহোরাসপ্তমক্ষেতু পাপাঃ। ন শুভফলকরাঃ হ্থ্যঃ 
পৃচ্ছতাং মানবানাং ॥৫॥ দশমভবনযুক্তে ঘেষু সৌম্যাঃ প্রদিষ্টাঃ। 
সদসদ্দিদমশেষং যানকালেপি চিন্ত্যং || ৬।। যাত্রা প্রশ্নীদগচ্ছ 

তঃ প্রশ্বাদ্বা শুভাশুভজ্ঞানং । গুরৌ লগ্নেথব! শুক্কে ন 

মার্গং শক্রশঙ্কটে। ন প্রাহকে! ন হানিশ্চ প্রবাচ্যঃ পরি- 

গচ্ছতাং ॥ ১ ॥ নিরুপদ্রবপ্রবাসঃ শুত্রগ্রহৈবণন্ধিততার্থসিদ্ধিকর: | 
হানির্ভয়পরিক্লেশাঃ পাগৈরুদয়স্থিতৈবণপি ॥২ ॥ দুনধনয়োম্চন্দে 
লগ্মে বাপি দিবাকরে। বিপর্যয়ে রাজাং তস্ত ত্রাসভঙ্গবরাগমঃ 

॥ ৩ || যাতুর্নিবৃত্তিজ্ঞানং ॥। গ্রহঃ সর্কোত্তমধলে! লগ্নাদ্যস্মিন 
গৃহে স্থিতঃ | মাসৈস্ততু ল্যসংখ্যাতৈনি বুততিং* তত্র নিদ্দিশে ॥ 

সর্বেষাং গ্রহাণাং মধ্যে যো বলবান্ লগ্মাপেক্ষয়। যত্সংখা- 

গৃহে তিষ্ঠতি তৎসংখ্যমা্সঃ প্রবাসনিবৃত্িং বদেখ ॥1 ১] 

৮৪ 



চাহ 

ষাতর্বরিলগ্রযামিআ্রভবনাধিপতির্যদা । করোতি বঙ্রমাবৃত্তিং 

কালং তং ক্রবতে পরে ॥ ২।। প্রোধিতাগমনজ্ঞানং তচ্ছুভা- 

গুভজ্ঞানঞ্চ।। সৌরাজিরসঃ পঙ্যেৎ যদ্যেকোপি লগ্নং স্থিরগতং। 
প্রষ্াগমনং পৃচ্ছেৎ তন্তাগমনং ন বজব্যং ॥ দূরগতন্তাগমনং ॥ 
স্থতধনসহত্বস্থিতৈর্রহর্বিলগ্লাৎ। সৌম্যে নষ্টগ্রাপ্ডিং লঘাগমনং 

গুরুমিতাভ্যাং ॥১।। যামিত্রেপ্যথব। ষষ্টে গ্রহঃ কেন্ত্রে বৃহষ্পতিঃ। 

প্রোষিতাগমনং বিদ্যা ত্রিকোণে জ্ষে সিতেপি বা ॥২।॥ অষ্টমস্থে 

নিশানাথে কণ্টকৈঃ পাপবজ্জিতৈঃ|। প্রবাসী সুখমায়াতি 

সৌম্যৈলণভসমন্থিতঃ ॥ ৩।। দ্বিতীয়ে কেন্ত্রতোহন্েতি যা 

খেটন্তদাগমঃ । আয়িষারিগ্রহং দৃগ্ী। জয়াদিদং সমাক্কিতঃ 1981 
কেন্দ্রাদ্ দ্বিতীয়ে মদা এতি ইতি ।॥ 311 দ্বিতীয়মপি যাতশ্চে- 

চ্ন্্রঃ কেন্ত্রাদ্বিশেষতঃ | পথিকাগমনং ব্ূতে ত্যক্তা সপ্তম- 

কণ্টকং ॥। ৫ ॥ যদীন্দুঃ সপ্তমে জগ্রাৎ পথিকং বন্কি মার্গগং ॥। 

মার্গাধিপশ্চরস্তার্ধীাৎ পরভাগে ব্যবস্থিতঃ || সপ্তমাধিপতি- 
শ্রস্থো যদি পূর্ববান্ধে তদ| পূর্বভাগে পরার্ধে পরভাগে ইতি 
যাবৎ ॥ ৬1) চরে চরাংশকে চৈব চতুর্থে চন্ত্রমা স্থিতঃ। ব্রুতে 
প্রবাসিনং ব্যক্তং সমায়াতং স্ববেশ্মনি ॥ ৭ গ্রহসংযুক্তে 

চতুর্থে গৃহং প্রবিষ্টং প্রবাসিনং বিদ্ধি। লগ্নচতুর্থাস্তরগে গ্রহে 
নরোমার্গবন্তী স্তাৎ॥ ৮ চন্দ্রো বা ধীষণে। বাপি ভার্গবো বা 
বলাধিকঃ। চেচ্চতুর্থে' সমাভ্যেতি তদ1 গেহাগতং বদেৎ ॥৯॥ 

চতুর্থে দশমে বাপি যদি সৌম্যগ্রহো। ভবেৎ। তদা নাগমনং 
করুরৈস্থত্রিবাগমনং বদেৎ ॥ ১০ ॥ চরোদয়ে চরাংশে বা সৌম্য 
যাস্তি বলাধিকাঃ। তদ| প্রবাসমভ্যেতি দুরাদপ্যচিরাদ্দপি 

॥১১॥ লগ্নাদ্বা লগ্ননাথান্ব। যৎসংখ্যে সৌম্যখেচরাঃ । মার্সে তত্রো- 

দ্য়ে বাচা! স্থানে স্থানে বিচক্ষণৈঃ ॥ ১২ ॥ মার্গেবভ্যাগচ্ছতো। 
জস্তোস্তত্র চেৎ স্তাছ্পদ্রবঃ ৷ ন বিশ্রামশ্চরে লগ্নে ত্বৌ বিশামৌ 

স্কিরোদয়ে ॥ বিশ্রামং ভ্বিতয়ং জ্ঞয়ং দ্বিস্বভাবে বিচক্ষণৈঃ 

॥ ১৩॥। পৃষ্ঠোদয়ে পাপনিরীক্ষিতে ব। পাপান্ত তীয়ে রিপুকেন্ত্রগে 

বা। সৌটম্যরদৃষ্টাবধবন্ধদাঃ স্থ্্ন ষ্টা বিনষ্টা। মুষিতান্চ বাচ্যাঃ 
॥। ১৪ ॥| অষ্টমে ভাম্করে ভৌমে শনিদৃষ্টে যুতেপি বা। চন্তদৃষ্টে 
তথা মাগে শঙ্রত্বাতে। রিপুত্তবঃ ॥ ২৫।| অষ্টমে ভার্গবে মার্গে 

ভবং বাচাং কুজেপি বা। যাবস্তশ্চা্টমে থেটাশ্টৌরাস্তাবস্ত্ব এবছি 
॥ ১৬।। দানে নীচেইথবা ষষ্ঠে চত্ত্রে লগ্নেশ্বরে! যদি । ছিপ্রনাথ- 

যুতো মৃহ্ারিগ্েনাপি প্রবাসিনঃ | ১৭ ॥ ভ্রুরযুক্তে ক্ষিতো মন্দঃ 

সোমাযোগবিবর্জিতঃ | ধর্মস্থম্তন্থতে ব্যাধিং প্রোধিতন্থাষ্টমে 

স্থুতং।॥ ১৮॥ পরদেশাং গ্রস্থি তানামাগমনজ্ঞানং ।) গৃহমাগতে। 

 লীিকপ্রশ্নগণনা। [প্রশ্নদীপিকা ? 

ন যদাসৌ কিং বন্ধঃ কিমুহত ইতি প্রশ্নে মূর্ত কুরে 
যদ্দি তদা ন হতে বন্ধোইথবা পুরুষঃ | সপগ্তমগোইষ্টমগো না 

চেৎ ক্রুরন্তঙগতোহথ বন্ধে! ৰা।। ১॥ ভ্রিকোণে ততুরজন্তে স্িতে 

পাপগ্রছে যমে। গ্রহৈর্নি'রীক্ষিতে ক্র,রৈঃ নূনিং বন্ধনমাফিশেখ 
॥২। সপ্তমগো! বা চে ক্রুরস্তদ যুতোহ্থবা বন্ধো। বিসুচ্যুতে 
বাসৌ ক্রুরন্তেষাং তনৌ। যতঃ ॥ ৩'॥ পরদেশগতপিতৃজ্ঞানং ॥ 
সৌম্োযুরতষ্চার্কং সৌইম্যদৃ্টিশচা্টমর্জনশ্চ । তত দ্বেশাদস্তগতং 
স তু বাচ্যঃ পিত। তন্ক ॥। প্রোধিতাগমনদিনদগুজ্ঞানং ॥ প্রয়াতি 
সহলস্থানমসৌ যন্তাং শুভগ্রহঃ। আয়াতি পথিকস্তস্ভাষ়েব নাড্যাং 

গৃহংপ্রতি ॥ ১।। গ্রহোবিলগ্রাদ্যতরমে গৃছে তু তেনাহ্ত, 

দ্বাদদশরাশয়স্ত । তাবদ্দিন]ন্যাগয়নস্ত বিদ্যান্িবর্তনং বক্রগণ্টত- 

গহৈত্ত ॥। ২।। ইতি গ্রমনাগমনে পঞ্চমোধ্ধায়ঃ || 
শত্রোরাগমনজ্ঞানং ॥ পরাগমনপৃচ্ছায়াং লগ্নে ক্র! গ্রহো 

যদি । মার্গেইথাগচ্ছতঃ শত! সতারের ন সংশয়ঃ ॥১। সৃতশক্র 
গটতং পাটৈঃ শক্রমার্গারিবর্ততে । চতুর্থগরপি প্রাপ্তৈঃ শত্র- 
তগ্নো। নিবর্ততে ॥২।। স্থিরে শশী চরোদয়ে নচাগমোরিপোর্যদ | 

তদাগমং রিপোর্বদেৎ বিপর্যয়ে বিপর্যায়ঃ || ৩।| চরে শশী 

লগ্মগতো দ্বিদেহঃ পথোর্ধমাগত্য নিবর্ততে রিপুঃ। বিপর্যয়ে 
চাগমনং দ্বিধা স্তাৎ পরান্য়ঃ স্তাদশুভেক্িতে তত 1) ৪ || স্থিরে চ 

লগ্মাগতে দ্বিরাত্বকে ছ চন্দ্রয়াঃ। নিব্পতে রিপুক্তদা স্বদূর- 

মাগতোপি সন্॥ &॥। অর্কাকিজ্ঞগুরুধ্িতানামেকোপি চরোদয়ে 

যদ্বা ভবতি। প্রবদেত্তদাশুগমনং বক্রগতে নেতি বাচ্যং | ৬। 

স্থিরোদয়ে জীবে শনৈশ্চরেক্ষিতে গমাগমৌ নৈব বদেতু, 

পৃচ্ছতঃ ॥ ৭। ব্রিপঞ্চষষ্ঠারিপুসঙ্গ মায়পাপাণ্চতুর্থ। বিনিবর্তনায় 
॥॥৮। স্থিররাশৌ যছ্যদয়ে শনিগুরু ব1 স্থিতনদ। শক্কঃ | 

উদয়ে রবিগু4রুর চররাশো স্যান্তদ্বাগমনং ॥। ৯1। মেষধনুঃ- 
সিংহর্যাণাং যছ্থাদয়স্থে ভবতি হিবুকে বা। শক্রনিবির্ভতে 
তদা গ্রহবীক্ষিতো বিযুক্তো! বা ॥ ১০ ॥ নাগচ্ছতি পরচক্রং যদাই- 

কচন্দ্রৌ চতুর্থতবনস্থৌ। বুধগুরুণ্ডক্রাছিবুকে যদ! তদ] শীত 
মারাতি ॥ ১১ ॥ দ্বিতীয়ে ব৷ তৃতীয়ে বা গুরুণুক্রৌ যথা তথা। 

শীঙ্বমাগচ্ছতে সেন! প্রবাসী বা ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥ উদয়র্্াৎ 

চন্ত্রক্ষং ভবতি চ যাবপ্তিদ্দিনৈষ্তারত্তিঃ । আগমনং স্বাচ্ছত্রো- 

দি মধ্যে ন গ্রহঃ কশ্িৎ ॥ ১৩॥ ইতি রিপোরাগমনং নাম- 

যষ্টোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৫ 

অথ সন্ধিবিগ্রহভ্ঞানং ॥ নৃরাশিসংস্থা! উদয়ে শুতাটি সথা্ায়ায় 
থা! বদ! তবস্তি। তদাগুসন্ধিং প্রবদেন্নরাণাং পাৈদ্বিদেছোপ- 



প্রশ্নদদীপিক! | ] লাগ্নিকপ্রশ্নগণন] | ৮৩ 
৬ 

তৈর্বিরোধঃ ॥ ১ ॥ গুভপৃষ্ঠাঃ গুভাঃ কেন্দ্রে নৃরাশিক্থ। যদ | বহবোমৃতাঃ । স্তাতাং কেন্দ্রে ষদ! তত্র বহুনাং বন্ধনং ভবেৎ 

ভবেৎ। প্রীতিঃ পাপেক্ষিতাঃ পাপান্তথৈব প্রীতিদায়কাঃ ॥ ২ ॥ | 0৮।। জগ্পোলগ্রতুর্যেশং পশ্তেচ্ছেৎ পুর্ণদৃষ্টিভিঃ। তৃর্যেশলগ্রপৌ 
বষঠনবাস্তাগৈঃ সৌম্যৈ গুরুযুতলগ্নে শুভগ্রহৈ দৃষ্টে । সন্ধিনির্ব- | সৌম্য ছর্গন্ান্তে তদা সুখং ॥৯॥ ইতি জয়পরাজয়াদিছর্সচিত্তা 
ন্ধনমাণ্ড যোগেইশ্মিন্ নির্দিষ্টব্যং নিশ্চয়েনৈব ॥ ৩॥ সন্ধিরাপ- | নাম সপ্তমোধধ্যায়ঃ ॥। 
ক্রিমে সৌম্য ,সম্লগে বা শুভেক্ষিতে। ক্ররৈ লর্াধিপে সন্ধিঃ অথ ্বতনষ্রমুক্ত্িগতচিস্তায়াং ধাতৃমূলজীবজ্ঞানং চৌরজ্ঞানঞ্চ | 

সৎকৃতাপি বিভিদ্যত্ে ॥ ৪॥ কেনে লগ্রেশমিতরাথি সন্ধিং কুর্বস্তি | শ্বাংশং বিলগ্নে বদি ব! ত্রিকোণে স্বাংশস্থিতঃ পশ্ঠতি ধাতুচিস্তাং | 
লদ্গ্রছাঃ | ক্রূরাম্চ বিগ্রহ বিশ্বং ছ্যনে ব! সুহদো গ্রহাঃ ॥ ৫ ॥ | পরাংশকস্তশ্চ করোতি জীবং মূলং পরাংশোপগতঃ পরাংশং ॥ 

ক্র,রবর্গান্বিতে লগ্নে ক্ু,রযুক্তেইবলোকিতে । আদিশেৎ ক্ষিতিপা- ূ বস্ততত্ত। শ্বাংশযুক্তবিলশ্্ং ত্রিকোণং বা যদি স্বনবাংশস্ডিতগ্রহঃ 

লানাং যুদ্ধয়েব ভয়ঙ্করং ॥৬। লগ্মাধিপগতৈঃ পাপৈ বু'ধে তৃতীয়ে | পশ্তেৎ তদদা ধাড়ুচিস্তাং বদেৎ।। ১। পরনবাংশস্থোগ্রহে! যদি 
রন্ধুগে। হুর্ধয ঘোরতররণমাদিশ্ঠ মরপং নগরাধিপন্ত ॥ ৭ ॥ অথ ৷ স্বাংশযুক্তং লগ্নং ত্রিকোণং ব পত্ঠেত্বদা জীবচিত্তাং বদেৎ ॥ ২।। 

জয়পরাজর়জ্ঞানং ।। ক্রুরঃ থেচরোলগ্রব্যয়গকলহেপি বাদিনং | পরনবাংশস্গ্রহো! যর্দি পরনবাংশযুক্তং লগ্রং ত্রিকোণং বা 

জয়তি সর্ধাবস্থ! পরং নীচস্থে জয়তি নাত্র রিপূৃন্ ॥১। লগ্নে ছ্যনে | পঞ্জেতদা মৃচিস্তাং বদেদিতি ॥॥ ৩।। রাশীনাং বর্ণঃ ॥ অরুণ ১ 

যদি ক্রুরঃ থস্থোপি বাদিনং তথা । কলহনিবৃত্তিকালে জন্মতি ৰ দিত ২ হরিত ৩ পাটল ও পাও ৫ বিচিত্রাঃ ৬ সিতেতর ৭ 

বলবান্ গতবলন্ত ॥২॥ ঝসাংলিকুস্তকর্কটা রসাতলে যদ! স্থিতাঃ। | পিষঙ্গৌ ৮পিঙ্গল ৯ কর্ক,র ১, বক্রক ১১ মলিন! ১২ রুচয়ে! 
রিপোঃ পরাজয়স্তদা চতুষ্পটদঃ পলায়নং ॥ ৩॥ পৌরযায়িনে| | বথাসংখ্যং মেষাদিতঃ॥ যথা । মেষ অরুণ ঈবদ্রক্তঃ। বৃষঃ 

জয়পরাজয়জ্ঞানং ॥ পৌরাস্ত তীয়ে ভবনার্ধমার্গে যায়িনঃ শুভৈঃ | শুকুঃ | মিথুনে। হরিতঃ পলাশবর্ণঃ । কর্কটঃ পাটল ঈবৎ কৃষ্;। 

গুভদ| ব্যযদশমায়ে পাপাঃ পুরুষস্ত নেষ্টাঃ শুভ যাতুঃ ॥ ১॥ | সিংহঃ পাণু,রীমৎ শুক্লঃ। কন্য। বিচিত্রা নানাবর্ণ| | তুল! সিতে- 

দশমোদয়সপ্তমগাঃ সৌম্যানগরাধিপন্ত বিজয়করাঃ। জ্ঞগুর- | তরঃ কৃষ্ঃ | বৃশ্চিকঃ পিষঙ্গঃ কনকনিভঃ । ধনুঃ পিঙ্গল ঈষৎ- 

সিতাঃ প্রভঙ্গদা বিজয়দ। নবমে ॥২॥ পাপাস্ত তীয়পঞ্চম্ঠনথ! কপিলঃ। মকরঃ কর্ধ,রঃ শুর্লুকপিলঃ। কুস্তঃ বন্রুকঃ কপিলঃ। 

যদি ভবস্তি লগ্মাৎ। নগরাধিপন্ত নগরং রিপুন্বপহতং তদ। | মীনঃ মলিনে! মহশ্যবর্ণঃ ॥| রাশীনাং হস্বাদিজ্ঞানং। হস্া- 

কুর্বস্তি ॥ ৩ ॥ চরলগ্নে দশমে পাপ যুদ্ধমানয়োনূ্পয়োঃ | জয়ী ; প্তিমিগোইবিঘট। মিথুনধন্থুঃকর্কমূগমুখাশ্ঠ সমাঃ। বৃশ্চিককন্যা- 
নগরটস্যব নাথস্তদা ভবেল্লাব্র সংশয়ঃ ॥ ৪॥ লগ্নাদেকাদশে বুধ- | ম্বথগপতিবগিজোদীর্ঘাঃ সমাধ্যাতাঃ ॥ পুনর্ধাভুমূলজীবনির- 
গুরৌ ভার্গবে বাথ হুর্য্ে। স্থানাধিপস্য বিজয়ো লগ্নে নবমেহথব! | পণং || ধাতুং মুলং জীবমিত্যোজরাশৌ যুগে বিদ্যাদে তদেব 

ভবতি ॥ ৫ লগ্রসপ্তমে ব। দশমেস্থিতাঃ | সৌম্য। নগ্রাধিপন্ত | প্রতীপং। লগ্নে যোইংশত্তৎক্রমাদ্গগ্য এবং সংক্ষেপোহয়ং 

বিজয়ং কৰয়স্তি পরাজয়ং যাতুঃ ॥৬।। ছুর্গভঙ্গদিজ্ঞানং। পৃচ্ছায়াং | বিস্তরাৎ তত্প্রতেদাঃ।| ১॥ হৃতমুগ্টিচিস্তিতধাত্বাদিজ্ঞানং | 

সুন্তিগে ক্রুরে ছুগভতক্কো ন জাতে ॥ বলহীনোপি বক্রব্যং কিং মেষালিসিংহলগ্নে চ ভোম!কিভ্াযাং যুতেক্ষিতে। ধাতুং হৃতং 

পুনর্বলবানপি ॥ ১।। ক্ষিতিপুত্রে! বিশেষেণ রাহ ধ্দি বিলগ্পগঃ । | মুষ্টিগং বা চিন্তিতং বা বদেত্তদা 1১1 ্ত্ীযুগ্মমকরে কুস্তে সৌম্যা- 

শক্রেণাপি তদা ভুর্গভ্গং কর্তং নশক্যতে | ২ ॥ মৃহিসগ্তময়োঃ ৷ কিভ্যাং যুতেক্ষিতে । মূলং হৃতং মুষ্টিগং বা বক্তব্যং চিত্তিতং 

ক্রুরো ভবেল্রগ্রপতিবায়ে । ষ্ঠেহষ্টমে দ্বিতীম়ে চ তদ] ছুর্গং ন | তদ্বা॥| ২ ॥ গোকুলীরতুলাছাপমীনে লগ্রত্বমাগতে | চন্ত্রীব- 

ভি্যাতে ॥ ৩।। ন ছুর্গং বেষ্টিতং বেত্তি পৃচ্ছায়াং লগ্রপে ব্যয়ে । | সিতৈক্তে মুষ্ট্য।দৌ ভীবযুচ্যতে ॥৩॥ অথ ধাতুজ্ঞানং ॥ শুক্রে চন্দ্র 
নে ক্ররঝুদা ছর্গং বেষ্টিতন্ত ন গৃহাতে ॥॥ ৪॥। দ্বিতীয়ৈকাদশে ( ভবেসপাং বুধে স্বর্ণমুদাহৃতং | গুরো রত্বুতং হেম হৃধ্যে মৌ- 

ক্রুরে বেষ্টিতং সভয়ং পুরং। তূর্ধ্যব্যোয়ি যদ! ক্রুরা বেষ্টিতং ; ক্কিকমুচ্যতে। ভৌমে ব্রপুঃ শনৌ লৌহং রাহাবন্থীনি কীর্তয়েৎ। 
বেছ্টিতং ভবেৎ ॥ ৫ ।॥ ক্ষেমলাভজয়ঃ প্রোক্তো৷ যোটগর্ধায়ী জয়া- ূ ধাতুর্বিনিশ্চিতে জ্ঞাতে বিশেযষোহশ্মাছ্দাহতঃ ॥ ৪ ॥ হৃতনইয়োঃ 

বটৈঃ৭ ভুর্গভঙ্গঃ পরিজ্ঞেয়ে। ছুর্বলে হ্বানপে রিপৌ ॥ ৬ ॥। সপ্তমে | স্থিতিজ্ঞানঃ ॥ আদিমধ্যাবসানেষু দ্রেককাণেষুণ্বিলগ্রতঃ । দ্বারদেশে 

ফদি রাছঃ স্তাদ্ ছর্গোঝটিতি ভিদ্যতে । মুত্বোক্র,রাঃ গুভোহমু- | তুগা মধ্যে গৃহাস্তে চ বদেদ্ঞরবং ॥ দিবারাত্রিভ্ঞানং ॥ দিবারাত্র$" 

শ্সিন্ ক্রুরদৃষ্টিরশোভন] ॥ ৭ ॥। ছি্রেশভৌমাবেক য্লাংতি- ; খিতি চক্জরাক দৃষ্টিযোগেন বদেদদধিবশারদ | হৃতনষ্টয়োদিগ্* 
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জ্ঞানং। গতঞ্চ কুত্রচিদ্ভাগে চৌরং পৃচ্ছতি পৃচ্ছকঃ । বদি চক্রে 
ভবেল্গ্নে তদ। পূর্বে গতং বছেৎ। দশমে চন্ত্রমাঃ প্রশ্নে তদা নটস্ত 
দক্ষিণে । সগ্তমে চ ভবে চ্ষম্্রত্তদা বিস্তঞ্চ পশ্চিমে । চতুর্থে তু 
যদ] সোমন্তস্করস্ত দিগুত্তর। ॥| ১॥। মতাস্তরেণ দিগ্ভাগো বিজ্ঞা- 
তবো!| বিচক্ষণৈঃ। দিখবাচা কেন্ত্রগৈঃ খেটে রসম্তবে বদেম্িলগ্র- 
ক্ষাৎ ॥ ২॥ রাত্িতোপ্রদিশোৌজ্েয়! বিলগ্রং যত্র সম্ভবং | মেবার্দি- 

পূর্বতে! জেয় স্ত্িরাবৃত্যা পরিভ্রমাৎ ॥ ৩ হুর্যাগুব্রক্ষমাপুতে- 

ত্যাদিনা চ 8৪1 পঞ্চাংশে যদি প্রশ্নঃ স্তাত্তদ ভ্রমেণ চ্যুতে! 
ভবত্তি। মধ্যাচ্চযতি ঝিলগ্লাল্নবাংশটকৈ ধোজনং বাচ্যং ॥ ৫॥ 
চৌরজ্ঞানং ॥ স্থিররাশৌ বন্ধুবগশ্চররাশৌ হতং পরৈঃ | দ্বিশ- 
রীরে চ পার্স্থৈ্বস্তব্যং চৌরলক্ষণং | ১॥ স্বামিদৃষ্টে কুটুম্বঃ 
সযাৎ সুদে নুহজ্জনঃ। পরবর্গে পরৈর্দ ষ্ট চৌরোজেয়স্তথা- 

পরঃ ॥ ২॥ অন্তন্ত ভবনে স্থিত্বা চত্ত্রাদিতেটী গ্রাপশ্ততঃ। লগ্মঞ্চ 

লগ্রনাথঞ্চ চৌরোগৃহপতির্ভবেৎ ॥৩॥ চন্দ্রাদিত্যো খ্বরাশো 
চেদ্তৃত্বা লগ্নং প্রপশ্ততঃ। 'তদ| গৃহপতি শ্চৌরে। বাচ্যোবুদ্ধি- 
বিশারটদঃ ॥ ৪ ॥ অথ জায়াপতির্লগ্নাস্্িতীয়ে দশমেপি বা। 
তদ1 কর্্মকরশ্চৌরোইথবা! কর্মকরী ভবে ॥ ৫1 স্থিরোদয়ে 
স্থিরাংশে চ বর্গোত্তমগতেপি বা। স্থিতং তব্রৈবতদ্দব্যং 

স্বকীয়েটনৈব চোরিতং ॥ ৯ ॥. সঙ্ত,রে দ্যানপে কেন্ত্রে চৌরাপ্তিঃ 
সপ্তভেহন্যথা। সপ্তমে সক্রুরে দ্যুনপে ন চৌরাপ্তিরিতি। 
অস্তস্বামিবিনাশে তু তস্করোপি বিনশ্ততি ॥ হৃতনষ্টবস্ত,নাং 

স্থানভ্ঞানং ॥ গুক্রে চন্দ্রে জলাধারে! দেবতাবসতিগুরৌ । রবৌ 
চতুষ্পদস্থানে ইঞ্টকারচিতে বুধে । দগ্ধস্থানং কুজে জ্ঞেয়ং শনৌ 
রাহৌ চ বাহৃভৃঃ॥ অমীভিহিবুকে স্থানে নষ্টভূমিং বিলোক- 
য়েৎ। অথ গণনক্রমং।। অংশকাঙ্জায়তে দ্রবাং প্রেন্তাপাত্বস্করাঃ 
স্বতাঃ। রাশিভ্যঃ কালদিগেশা বয়োজাতিশ্চ লগ্নপাৎ ॥ অথ 

স্ত্ীপুংজ্ঞানং দ্রেক্কাণতঃ ॥ মেষস্ত প্রথমে পুরুষঃ দ্বিতীয়ে স্ত্রী 

ভৃতীয়ে পুরুষঃ । এবং সর্বত্র ॥ দিবানিশাজ্ঞানং | মেষবৃষমিথুন- 
কর্কটধর্থিমকরা রাত্রিবলাঃ | শেষাত্্ ৫।৬1৭।৮।১১।১২ দ্িবা- 

বলিনঃ ॥ এযামেকক্মিলগ্নে রাত্রিবলিনাং রাত দিবাবলিনাং 

পিবায়াং হৃতমিতি বদেৎ ॥ হৃতনষ্টস্ত স্থিতিস্থানজ্ঞানং || মেষ- 

লগ্নে মেবপ্রচারভূমৌ । বৃষে গোষ্ঠে। মিথুনে নৃত্যগীতস্থানে 
নাট্যশালায়াং বা। কর্কটে অজলদমীপে জলে বা! । সিংহে আরণ্য- 

ভূমৌ। কন্যায়াং নৌদমীপে। তুলায়াং হট্টরে। বৃশ্চিকেগর্ভে । 
'২ন্ুষি সংগ্রামতূযৌ ॥ মকরে অলদমীপে জলে ব। কুস্তে শিল্প- 

[হে ভাণ্ডে ব। মীনে জলে জলসমীপে ব1। হৃতনষ্টবস্তস্থিতি- 

লাগ্রকপ্রশ্নগণনা | [ প্রশ্নদীপিকা £ 

রিতি বদেৎ।। বয়োজানং ॥ বয়াংসি তেষাং স্তনপানবালাত্রত- 

স্থিতযৌবনমধ্যবৃদ্ধাঃ । অভীববৃদ্ধ ইতি চক্ত্রভৌমজ্ঞগুক্রজীবার্কা- 
শনৈশ্চরাপাং ॥ জাতিজ্ঞানং ॥ ব্রাঙ্গণে শুক্রবাগীশৌ ক্ষতিয়ে 
ভৌমভাক্করো । চন্্রোবৈস্তে বুধঃ শুত্রে পতির্ন্দোবন্ত্যাজে জনে 11 
সত্রীপুংনপুংসকজ্ঞানং ।। পুংসাং কুর্য্যারবাগীশা যোষিতাং চক্ত্র- 
ভার্গৰৌ । ল্লীবানাং বুধমন্দৌ চ পতক্ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ নষ্টলাভ - 
জ্ঞানং ॥ পূর্ণঃ শশী ল়গতঃ গুভোব! শীর্ষোদয়ে, সৌমানিরীক্ষি- 
তশ্চ। নষ্টন্ত লাভং কুরুতে তদাগ্ড লাভোপযাতো বলবান্ গুভশ্চ 
॥১।॥ যন্থি্নংশে গতশ্জ্রস্তদংশক্ষা ধিপেন চেৎ। দৃষ্ততে চন্দ্রমাঃ 
প্রশ্নে ন্টঞ্চ লভাতে তদা |॥ ২॥ বুধগুরুগুক্র। যদি প্রত্োকঃ 
কেন্ত্রে ভবেৎ। কথযস্তি নষ্টলাতং তদাল্ললাতঞ্চ পৃচ্ছায়াং ॥ ৩ ।। 

যদি ক্রু গ্রছোলগ্নে জায়েশং লগ্রপং প্রবং। প্রপস্ততি ততস্তঙ্র 
নষ্ট বিস্বৃত মাপ্যতে ॥) 911 লগ্রসপ্তময়োঃ পাপাঃ সৌম্য নবম- 
লগ্নয়োঃ। বিস্বৃতঞ্চ হতং নষ্টং তদ! শ্বল্পমবাপ্যতে 11৫) ধনপোরি- 

প্ফগঃ স্রধ্যাছুদিতো। ভবতি স্ফুটং । তত্রাপি কিমপি স্ল্পং প্রা- 
প্যতে তত্র নষ্টকঃ ॥৬| যদি চক্&রোব্যয়ং তজ্জা লগ্ননাথেন সংযুতঃ | 
পরপ্রার্থনয়! কিঞ্তিতদ। যত্বেন লভ্যতে ॥ ৭ ॥ দূযননাথেক্ষিতং 
লগ্নং কষ্টলভ্যঞ্চ লগ্রপে। ছূর্বলে সঞ্ধিযোগেহপি লব্ধিঃ কর্ণন্থখা- 

বহাঃ॥৮ ধনেশলগ্রনাথৌ দ্বৌ। লগ্মং যদি ন পশ্যতঃ। ন নিঃস- 
রতি শবোপি লাভন্ত তু কথা কুতঃ।/৯।। জায়েশং হুরধ্যরাশে 
চেৎ লগ্নম্বামী ন পশ্ততি ৷ তক্করত্বীকূতং দ্রব্যং প্রাপ্যতে ন কথ- 

চন ॥॥ ১০ ॥ ইতি হৃতনষ্টলাভালাভোহইমোধ্যায়ঃ ॥ 
অথ চরস্থিরাদিলগ্নফলং ॥ বৃষসিংহবৃশ্চিকঘটে বুদ্ধিস্থানং 

গমাগমৌ নত্তঃ॥ ন মৃতং ন চাপি নষ্টং নরোগশাস্তির্ন চাভি- 

ভবঃ। তদ্বিপরীতস্ত চরে দ্বিশরীরে বিমিশ্রিতং ফলং বাচ্যং ।. 

লগ্নেন্দোর্বক্তবাং শুভদৃষ্ট্যা তু লাভতঃ।॥ বন্ধমোক্ষজ্ঞানং ॥ 
স্থিরোদয়ে বিলম্বেন বন্ধঃ ক্রুটরঃ স্থিরৈঃ স্থিতৈঃ। ছানে লগ্নে 
ভবেৎ ক্রুরঃ ছিদ্রে লগ্নেংখবা ভবেৎ। মুচ্যতে পুরুষে! 

বন্ধাৎ পাপযুক্তে শুভোযুতঃ ॥১॥ স্ববেশ্মনি স্থিতশ্চন্দ্- শ্চরে 
বন্ধবিমোক্ষকঃ ৷ ঘটে মেষে চ তত্ত্পং মৃগে মোক্ষং বিলম্বতঃ 

॥২॥ শ্থিররাশিগতে লগ্নে চক্ত্রেপি স্থিররাশিগে ৷ চিরকালে! 
ভবেম্ন্ধঃ কুস্তে বাপি বিশেষতঃ ॥ অথ নৌপ্রশ্নঃ॥ পণাগত- 
নাবঃ ক্ষেমেপাগমনজ্ঞানং ॥ ক্ষেমযানং বুৎপতনং নৌকায়াঃ 
প্রবনং জলে। পণ্যব্যবহ্হতৌ। লব্দিরনাবিপ্রশ্নে চতুষ্টয়? ॥১। 
ক্ষেমাগমনপৃচ্ছায়াং মৃত্যুরোগোবন্তি চেতদা। ক্ষেমেণায়াতি 
নৌঃ পণ্যে লাভো ব্যবহ্ৃতৌ ভবে ॥ ২॥ নেক্ষতে লগ্মপোলগ্নং 



্রশ্নর্দীপিকা । ] লাগ্রিকগ্রশ্নগণনা | ৮৫ 

বই্যপোনেক্ষতে মৃতিং ৷ হানাশক্তন্ত বকতব্যং নিশ্চিতং পতনং । রোগপ্রদারকৌ । প্রদদাতি মহৎকুষ্ঠং তাঁভ্যাং যুক্তশ্চ তৃমিজ:। 
জলে ॥৩॥ যদি লগ্নেশ্বরে! বাপি অষ্টমাধিপতির্ভবেৎ। সপ্তমে 

ফথযন্তত্র জলে আপ্নবন স্তদ1 ॥ ৪ অন্তমিতো মৃত্যুপতি ন'বমে 

ঘা রিপুক্ষেত্রকে নীচে বা ভবতি যদ! বাবহৃতলাভোভবেন্ন 

তথ1 ॥ ৫ ॥ ক্রয়বিক্রয়ে মহার্থয সমার্থ্যজ্ঞানং ॥ বলশালি বিলগ্র্চ 

গুৃহাতে তৎ ক্রয়ীণকং । তন্মাৎ ক্রয়াণকালাভঃ প্র ভবতি 

নিশ্চিতং ॥ ১ ॥ বিক্রীপামনুকং বস্ত প্রশ্ন এবং বিধে সতি। আয়- 
স্থানে বলবতি বিক্রেতব্যং ক্রয়াণকং ॥২| ক্রয়াণকানাং পৃচ্ছায়াং 

সৌমো জ্ঞে়ং মহালাভঃ | সমর্থ্ং সবলে লগ্নে মহার্থ্যমবলে 
পুনঃ ॥ ৩॥ সবললগ্রং | সৌম্যদৃষ্ং স্থামিদৃষ্টং সর্বেৈঃ কেন্ত্রবুতৈঃ 
শুভৈঃ | সবলং ক্রবতে লগ্রং অবলং অন্যথা পুনঃ ॥ চেতসি কী- 

দক স্ত্রীপুরুষচিস্তাজ্ঞানং । কুমারিকাং বলশশী বুধশ্চ বুদ্ধাং 

শনিঃ হুর্যযগুর প্রস্থতাং। স্ত্রীকর্কশাং ভৌমভূগৌ বিধন্তে এবং 

বয়স পুরুষেষু চৈবং । সম্বন্ধচিন্তা জ্ঞানং। আত্মসমে। লগ্মগটতঃ 

সবলৈ ভ্রাতা সহজস্থিততঃ স্থতঃ হতগৈঃ। মাত। ভগিনী চতু- 
গৈঃ শত্রপৈঃ শক্রভার্যযাসপ্তমসংই্ৈঃ ॥ নবমে ধন্মাশ্রিতো। গুরু- 

দশমে শ্বাংশপতিমিত্রং শক্রধু তখৈব বাচ্যং ॥ বুষ্টিগ্ঞানং | বর্ষা- 
প্রশ্নে সলিল নিলয়ং রাশিমাশ্রিত্য চন্দ্রো লগ্রং যাতে। ভবতি 

যদ্দি বা কেন্ত্রগে শুক্লুপক্ষে । সৌম্য ষ্টং প্রচুরমুদকং পাপদৃষ্টে” 

হল্নমন্তঃ ॥ প্রাবৃটকালে স্যঙ্রতি অচিরাৎ চন্্রবস্তার্গৰেোপি ॥ ১॥ 

প্রাবৃষি শীতকরে ভূ গুপুজ্রাৎ সপগ্তমরাশিগতঃ শুভদৃষ্টঃ। হুর্য্য- 

স্তান্নবমপঞ্চমগে! ব৷ সপ্তমগশ্চ জলাগমনায় ॥ ২ ॥ চন্ত্রার্কয়োঃ 

সপ্তমগৌ। সিতাকী স্থথেহষ্টমে বাপি তথা বিলগ্নাৎ। দ্বিতীয় 
দুশ্চিক্যগতৌ তথ! ব৷ বর্ষান্থ বৃষ্টিং প্রবদে দ্বিলগ্রাৎ ॥ ৩ ॥ লগ্নে 

গুক্রঃকুজশ্চন্ত্রঃ শনিশুক্রো। তবেদ্ঘদি । অতিবৃষ্টি স্তদ1! বাচা 
মানাশ্চর্যকরী জলে ॥ ৪ ॥ বৃষ্টিগ্রশ্নে কুে যুক্তে বৃষ্টিঃ পততি 

চঞ্চল ॥ দরানবেন্দ্রেজ্যসংযুক্তে ভবেছ্ষ্টি গঁরীয়সী ॥ ৫॥ গ্রহাণা- 

মুদয়ে চান্তে তথা বক্রাতিচারয়োঃ । বিলীরব শ্তথাকাশে সচ 

ৃষ্টেম্্ব লক্ষণং ॥ ৬ ॥ চলত্যঙ্গারকে বৃষ্টি বং বৃষ্টিঃ শনৈশ্চরে । 

বারিপুর্ণাং মহীং কৃত্বা পশ্চাৎ সঞ্চরতে গুরুঃ ॥ ৭ ॥ গ্রুবেষু ১২। 

২১।২৬।৪। বৈষ্ণবে ২২ হস্তে ১৩ মূলে ১৯ সঞ্চরণঃ কুজঃ ॥ সদ্যঃ 

করোত্যনাবৃষ্টং কৃত্তিকাস্থ মঘাস্থ চ॥৮॥ মাঘন্ত গুরুসপ্তম্যাং 

পঞ্চম্যাং ফাস্ভণস্ত চ। চৈত্ররুষ্ণদ্বিতীয়ায়াং বৈশাথপ্রথমে- 

হহনি & এভেষু চণডবাতো। বা চণ্ডবৃদ্তি রথাপি বা ॥ ৯॥ কুজপৃষ্ঠ- 

গতো ভান ভানুপৃষ্ঠগতঃ কুল্গঃ। কুজেন সহিতো। ভানুঃ সমুদ্র- 

মপি শোষয়েৎ ॥ ৯॥ রোগজ্ঞানং ॥ ছিত্রন্থৌ রাহুমার্ততৌ কুষ্ট- 

ৃ 

তন্মিন্ সৌরে চ রাহৌ চ বাতরোগঃ স্ফুটং ভবেৎ। কম্পতে 

হত্তপাদশ্চ রোগট্তৈব বিনিশ্চয়ঃ ॥ রোগাধিপাঃ ॥ বাতুলাঃ 

হুর্্যসৌরারাঃ ল্লেক্সাণৌ চন্্রবোধনৌ । পিত্বভাবো। গুরুদিতোৌ 
রাহুস্ত্রদোষকঃ স্বতঃ ॥ রোগশাস্তিবৃদ্ধিজ্ঞানং ॥ চররাশো 
বিলগ্রস্থে ছিদেহাঙ্গে চ পশ্চিমে । রোগন্তোপশনঃ প্রশ্নে বিপধ্যানে 

বিপর্ধ্যয়ঃ ॥ ১॥ শুভগ্রহাঃ সৌম্যনিরীক্ষিতাশ্চ বিলগ্রসপ্রাষ্টম 
পঞ্চমন্থাঃ। ত্রিষড়দশায়েষু নিশাকরঃ স্যাৎ শুভং বদেদ্রোগ 

। নিপীড়িতানাং ॥২॥ রোগস্থানং বদ! যুক্তং দৃষ্টং বাথ শুভগ্রনঃ । 

পপ পরপর. ০ পপ পপ. পপ 

তদ1 শুভং সমারোগ্যং পাপং পাপৈঃ প্রবর্ধতে ॥৩॥ লগ্নে 

লগ্নেশবর্গে বা কেন্দ্রে সৌম্যগ্রহেপি চ। উচ্চন্ত্ে চ ত্রিকোণে 
বা নরে! জীবতি নিশ্চিতং ॥৪ ॥ মৃত্যুজ্ঞানং ॥ পাপর্ষে প্রশ্থ 
লগ্নে চ পাপসংযুতমধ্যগে। তথৈব চাষ্টমস্থানে রোগিণাং মরণং 

বদেৎ॥ ১ ॥ পৃচ্ছায়ামথ লগ্ান্তচতুর্থদশমস্থিতাঃ | গ্রহাঃ ক্রুরাঃ 

শশীষন্ঠাষ্মস্থো মৃত্যুদা ্তদা ॥ ২ ॥ লগ্নসংস্থো যদ1 সৌরি দ্বাদশে 
দ্রশমেপি বা । অষ্টমেহর্ক স্তদ। মৃত্যুঃ ম্তাচ্চেন্নবমগো। গুরুঃ ॥ ৩ ॥ 
দ্রেক্কাণে যত্র লগ্নং স্তাৎ. দ্বাবিংশতিতমে ততঃ | দ্রেককাণে যদি 

লগ্নেশঃ পৃচ্ছায়াস্ত মৃতিঞ্রবং ॥ ৪॥ লগ্মপোমৃত্যুপম্চাপি মৃতো 
স্তাতামুভৌ যদি । স্থিতৌ দ্রেক্কাণ একস্মিন্ তদী। মৃত্যু নন সংশদ: 
॥ ৫ ॥ ম্মরে ব্যয়ে ধনে ক্রু,রে লগ্নে মৃত্যৌ রিপৌ শশী । সন্যো- 

মৃত্যুকরে। যোগঃ ত্রুরে বা চন্ত্রপার্খবয়োঃ ॥ ৬ ॥ যষ্ঠে চন্দ্রে ব্যয়ে 
ক্ররে সদযোপি ভ্রিয়তে জনঃ ॥ ৭ ॥ চন্দ্রেই্টমে চ সক্রনে 
সদ্যোমৃত্যুঃ স্থৃতো বুটধঃ ॥৮ ॥ রবিঃ যষ্টে দ্বিতীয়ে বা শশী চ 
দশমে স্থিতঃ। তদ1 ভবন্তি মৃত্যুশ্চ তৃতীয়দিখসেপি বা ॥৯ 

পাপগ্রহ! শ্চেছুদয়ে চতুর্থে দশমে যদ । পত্যন্তি চেগ্িধৌ মুত্র 

স্ততীয়দিবসেপিবা ॥ ১০ ॥ লগ্নে রো ম্মরে চত্দ্রে ভবেদ্যোগোয় 
মেব হি। এতেষু রোগিণে মৃত্যুঃ সদ্যঃ স্থস্থম্ত চাপদঃ ॥॥ ১১11 

শস্ত্রবিদ্ধন্ত জীবনমৃত্যুজ্জানং ॥ জীবিতো! মৃত্যুপৃচ্ছায়াং লজ 

গুক্রো বলী যদি । জীবত্যপি তদ৷ বশ্ঠং শশ্ত্রৈর্ববিদ্ধো ন সংশয়ঃ । 

শক্রতোমরণজ্ঞানং ॥ লগ্নে তুধ্যে চ ধীষণো৷ লাভগে নাভসে 

সিতঃ। দেবাদপি ন মৃত্যুঃ স্তাৎ কিং পুনঃ শক্রুশক্ষটে ॥ রোগ 

জন্মতোমৃত্যুজ্ঞানং ॥ শিবশতভিষধাতাযাম্যসপ্পত্রিপূর্ববা 
রবিকুক্জবারে ভূতবষ্ঠীনবম্যাং। ইহহি মরণযোগো। যো জবে- 
ণাভিভূতঃ পশুপতিসমতুল্যঃ সোপি মৃত্যুং প্রর়াতি ॥১। 
আর্রাশ্লেষাম্বাতিঝেষ্ঠ্যান্থ যন্ত রোগোৎপত্তিঃ গ্তাৎ ধপ্তিং 
ণাপি চিকিৎসিতেন তন্তাহশবে। নন্থ্যঃ।॥ যধ্যত্র চন্দ্রম। শুশ্ত 

শনি- 

৮৫ 



৮৬ 

গোচরে চাণুভগ্রদঃ | তদ| নূন ভবেম্মতাঃ সুধাসংগীত- 
দেছিনঃ ॥ ২ ॥ শল্যোদ্ধারঃ ॥ তত্রাদৌ গৃহাদিনির্ণয়ঃ ॥ কপিল- 
সংহিতায়াং। স্ুনিশ্চিতাং মন্দিরভূমিমাদৌ নিখায় তোয়াবধি 

যত্রতস্তাং । কুব্যা্বিশল্যামথবা নৃমানং থাত্বাথব! প্রশ্নবশা- 

দ্বিবিজ্ঞঃ। দূর্বাপ্রবালাক্ষত পুষ্পপাণিঃ ুচিঃ গুচিং দৈবখিদং 
সমেত্য । পৃচ্ছেত্বিনীতে! মধুরত্বরেখ শলান্ত তরু ভবনে তদ্দীশঃ। 

ততঃ প্রশ্নীদিমোবণঃ সংধার্ষেয। যত্তোথবা | ক্রমাৎ পুষ্পাপগ! 
দেবফলানাং আ্রাঙ্গণাদিতঃ | তৎক্রমং | প্রথবে। ধরণিধারিনী- 

করণং তদ্দনস্তরং। ভূটত্য নম ইত্যেষ মন্ত্রো৷ বক্িপ্রিয়াস্তকঃ | 

ও' ধরণিধাররণী করণতুটত্য নমঃ দ্বাহা! | মন্ত্রেথানেন কঠিনীমভি. 
মন্থা বিভাজয়েং। নবধা সদ্ধনং ক্ষেত্রুং তয়া পশ্চান্ধিলেখকেৎ। 
বক চ তত্রহাঃ শপযান্ রচেৎ সুধীঃ। প্রপ্থাক্ষরাণি জায়স্তে 

প্রাগাদ্দি নবকোষ্ঠকে । বর্ণ স্তে শল্যমাখ্যা চ ফলং তন্ত ক্রমাৎ 

পরং । অন্তন্ড। বক চ তত্রহথাঃ শপযা ঘত্র প্রশ্নে ভবস্তামী। নবধা- 
রুতভূৃভাগঃ শলাং পুর্বাদিতঃ ক্রমাৎ। নৃরাসভং কপিগ্রাম্য- 
মুগাঙক নৃনাষকং। বিপ্ররক্জমে নৃুশিরোলৌহ ভন্মাক্তং দ্ুরিতং 
৬বেহ। ফলং। অকরং রাজসর্পাভ্যাং মৃতিনণগভয়ং ভয়ং | 
প্রবাসমরণং মিত্রনাশোনৈম্বং ধনক্ষয়ং। গোবন্ধুকুলনাশ% 
কুলহানিং গুহস্থিতাঃ | নৃরাশভকপিচাদযাঃ কুয্্গ্রহপতে 
ধবং | অন্চ্চ । প্রশ্বে বকারঃ পুরতো। নরাস্থি ব্রবীতি শল্যং 
শবকপ্রপান্ী।| ব১।। ক্ষোণীশদ্জোরগহেতুষুতাপ্রদঃ ককারে 
এরপলামগ্রো ॥ কং।॥ যামো চকারঃ প্রবগাস্থি উদ্ধীবিস্ততদ্বো 
পাণ নৃমাণে শৌরুষং ভিিষু ইত্যমরঃ| বেশ্ম প্রভোর্বিনাশাবহ- 
মাহ শল্াযং || ৮৩ ॥। রক্ষো৭দিশি স্বান্থিগহ্স্থিতানাং মহত্তয়ং বক্তি 
প্রবং তকারঃ || ভ৪।॥ এঃ পাশিদিশ্রন্তি শিশে! ব্রবীতি মৃত্য 
প্রবাসাবহমাহখলাং |এ৫।। হো বাধুকোণে নররূপমন্ত্ি দ্রারিদ্রা 

মিত্রক্ষরকৃদ্ধিধত্তে || হঙ 1 ধনদদ্িশি শকারঃ প্রাহ বিপ্রান্থি 
বিত্রক্ষযকদথপকারে। বক্তিখক্ষান্থি শস্তো । তর্দিহ কুলবিনাশং 
গোধনানাঞ্চ নাশং বিরতি গৃহ্নাথশ্তাপি গুপ্তস্থ দেবৈঃ 1।প৮।। 

থো মধাভাগে ভসিতং কপালং ক্কষ্ণায়সঞ্চাহ কুলক্ষয়ায় ॥ য৯ ॥। 
বস্ঠাদপাস্যন্বধুন! প্রমাণং সর্বত্র তথ্যং কথয়ামি শল্যে । .শল্বা- 
স্সিতি পরিমাণুং ॥ ইন্দ্ররক্ষো! জলেশানে শলাং সার্ধকরে কটো। 
বঙ্চান্থক কুবেরেষু পুরুষে মধাবাতয়োঃ ॥ দেবীপুরাণেপি । 
পুবধা”১ স্থিতং শলাং নগহে দোষদং ভবেং। প্রাসাদে দোষদং 
শল্যং ভবেদ্যাবজ্জলান্তিকং। গৃহারস্তেতিকণ্ তিম্বামাঙ্গে যত্্ 

জারতে। শলাং ত্বপনরে তত্র প্রাসাদে ভবনেপি বা। ইতি 
পল্যোদ্ধারনামাছিঃ ॥ 

ইতি শ্রসিতমোহন চট্টপাধ্যার কত ও প্রকাশিত 

কলিতজ্যোতিষ প্রশ্নদীপিক। সমাণ।। 

লাগ্রকপ্রশ্মগণনা | 

দৈবজ্ঞবল্লভা। 
ও" নমঃ শ্রীকুর্ধ্যায় ॥ সারম্বতং নমদ্ত্যস্মহঃসর্বতমোপহং ॥ 

গ্রহাগতপ্রকাশেন জ্ঞানমুন্মীল্যতে ময়া | গ্রহাধিপ? উচ্চ নীচ 
অন্তোন্তং মিত্রশব্রবঃ। রাহোগ্রহোচ্চনীচানিচ্কতুর্যত্রোপতি- 

তে ॥ ম্বরূপং গ্রহচক্রন্য বীক্ষ্য ঘাদশবেশ্খনি নির্ণযোভীষ্টকালন্ত 
যথালগ্রং বিচাধ্যতে । গ্রছোবিনষ্টো যে! ভূম্যাদ্রা্জযোগচতুষ্টয়ং ॥ 
লাভাদদীনাং বিচারশ্চ লগ্নেখাবস্থিতং ফলং। গর্ভুন্তক্ষেযম্বারোগাং 

গর্ভিণ্যাঃ প্রসবোধখ। ৷ অআঅপত্যাবুগ্মপ্রসবো! ষন্মাসাদ্গর্ভসন্ভবঃ। 

ধৃতা বিবাহিত] ভার্যা বিষকন্া যথা ভবে ॥ ভাবাস্তগো গ্রনে। 

যাদৃপ্বিবাহাদি বিচারথা! ॥ বিবাদস্ত চ বিচারশ্চ সন্কীণপদনির্ণয়ঃ | 

নিশ্চয়োভীষ্টপৃচ্ছা চ পগ্সিকম্ত গমাগমঃ | মৃত্যুযোগো ছুরগভিজ- 
স্ৌরাদিস্কানপঞ্চকং । ক্রয়াথকাদ্বিবিজ্ঞানং নোমৃতির্ববন্ধনত্রয়ং | 
লাভাদয়ে! দিনেইভীতে ফলমর্থস্তলগ্রপাৎ দ্রেক্কাথাদেঃ ফলং সর্বং 

দেশজ্ঞানং মহোদুতং। দ্রিনচ্্যানৃপান্দীনাং গতেশ্মিন কিং ভবি- 

ব্যতি ॥ যটত্রিংশদম্মিন্ দ্বারাণি কালং ভুব্নদীপকে। ইতি দ্বার- 

গাথা ॥ মেষবৃশ্চিকয়ে। তৌমঃ শুক্রো। বৃযতুলাধৃতঃ। বুধঃ কন্া মিথু. 

নয়োঃ কর্কটন্ত চ চন্ত্রমাঃ। স্মান্মীনধনুষে। জাবঃ পরনির্খবরকুস্তয়োঃ। 
সিংহশ্যাধিপতিঃ সুর্যঃ কথিতো। গণকোভমৈঃ ॥ গ্রহাধিপাঃ ॥ 

রবে শ্রেষে তুলে প্রোক্তে চন্ুস্ত বুন্ববৃশ্চিকৌ । ভৌমন্ত মৃগককী 

চ কন্তামীনো বুধস্ত চ জীবস্ত ককিমকরৌ মীনকন্তে সিভন্ত চ। 
ভুলামেষৌ চ মন্পন্ত উচ্চনীচ উদান্ৃতঃ ॥ ইত্াচ্চনী চঃ ॥ রবীন্দু- 
ভৌমগুরবঃজ্ঞশুক্রশনিরাহবঃ । অন্মিন মিত্রাণি চত্বারি পরস্মিন্ 

শক্রবৎ স্থৃতাঃ ৷ রাহুরব্যো পরং বৈরং গুরুত্বার্গবয়োরপি। হিমাংপ্ 

বুধয়োর্বৈরং বিভন্বন্ মন্দয়ো সতথ! ॥ ইতি শক্রমিত্রে ॥ য্ব,ধস্ত 

গ্রচ্ন্তোচ্চং রাহোস্তদ্গুষ্কমুচ্যতে । য্থুধন্থয গৃহ্ং রাভে! শ্দ্ধাচ্যং 

ক্রবতে বুধা$। কন্ারাহুগুহ্ং প্রোক্তং রাহুচ্চং মিথুনে স্বৃতং। রাছু- 

নীচং ধনুঃপ্রোক্তং বর্ণং শ্রনিবদুন্ত তু । জ্ঞশনী স্ুন্ধদোভব্যা কুছ্ধে 
নুররষ্ঃ সদা । পুষ্যাবগোগুরুষিতৌ সৈংহিকেস্ত কথাতে ॥ রাহ 

দৃষ্টপরং চেৎ শ্তাদ্ যত্ান্তে মিক্্বেশ্মনি । কন্তামিথুনয়োঃ "কিঞ্ি 
দ্বিধ্ভে গুভমপ্যয়ং ॥ রান্ধগৃহাদীনি ॥ রাহুচ্ছায়াম্মতঃ কেতুর্ধ বর 
রাশৌ ভবেদয়ং | তশ্বাৎ সপ্তমগঃ কেতৃরাগঃস্তাদ্যত্র চাংশকে 1. 

তম্মাদশেষসপ্ত স্তাৎ কেতুরংশকে॥ ন্রিংশাংশোভাগমুক্ষেন পার- 

ম্পপর্ধামিদং গুরু; ॥ কেতুস্থিতিঃ ॥ তার্গবেন্দ, জলচ্রৌ ভূজীবৌ- 
গ্রামচারিণে। ॥ শনিঃ কুর্যাঃ কুজোরানুঃ কথ্যন্তে বনরাশিনঃ ॥ 

গ্রভাহমিদুঞ্গুর মধ্যান্তো রধিছুমিজৌ। অপরাকূং ভার্গ:. 



দৈবজ্ঞবল্ল ভা। ] 
ধেন্দুঃ সন্ধা মন্দতুক্পঙ্গমৌ ॥ তির্ধাগ্দুশৌ বুধসিতৌ ভৌমার্কে 
ব্যোমদর্শিনৌ জীবেন্দ: সমদুষ্টী চ শনিরাহুরধোদৃশৌ । পিত্ং 
প্রভাকরক্ষাজৌ শ্লেশ্ম ভার্গবচন্ত্রযোঃ ॥ গুরুজ্ঞৌসমধাতৃ চ 
পবনৌ রাছমন্দগৌ। কুনাকৌর কটুদৌ জীবে! মধুরস্ত রবৌ 
বুধঃ॥ ক্ষারাম়শ্ন্ত্রত্ গুজস্তিক্কৌ সর্পার্নন্দনঃ ॥ মন্দেরগ্তয 
ভৌমাঃহ্থ্র্ধাতুং রিচ্চভার্গবৌ । মৃলজীবশ্চসৌমাশ্চ জীরং প্রাহু- 
স্মহাশিযঃ। দ্বিপদৌ গুরুগুক্রৌ চ 'ভূমিজাকৌ চতুষ্পদৌ প- 
ক্ষিদৌ। বুধশৌরী চ চক্ত্ররাহূসরীস্থপৌ ॥ বিপ্পৌশুক্রগুর ক্ষত্রৌ 
কুজাকো শুদ্র ইন্দুজৌ ॥ ইন্দর্বৈশ্তঃ শৃতৌ ম্লেচ্ছৌ সৈংহিকেয় 
শনেম্চরৌ ॥ স্থূল ইন্দুঃ সিতঃ খণ্তুরত্রঃ কুজোষ)গঃ। বর্তলৌ 
সৌম্যধীযণৌ দার্ধো শনিভূজঙ্ষমৌ ॥ রক্তবর্ণ; ক্ষিতেঃপুত্রো ধীষণঃ 
কণকঃছ্যুতিঃ ॥ গুকপুঙ্ছনিতঃ সৌম্যো গৌরকান্তিরসুষণডঃ ॥ 
মন্দারস্ত ভু পুষ্পেণ সমছ্যুতিরথোষ্ণগুঃ। কবিরত্যত্তধলঃ ফণী- 
কুষ্খঃ শনিব্তথ। । অবনীজোদিনমণিস্তপস্থী রোহিণীধরঃ। স্বর্ণ 
কারঃ ক্ষিতেঃ পুত্রো ব্রাঙ্গগো। রোহিণীধরঃ ॥ বাগো গুরু- 

রবি্বৈষ্তো ব্রষণঃ হুধ্যনন্দনঃ। সৈংহিকেয়ে! নিষাদশ্চ সর্ব 

কার্য্েযু সন্বতঃ ॥ শুক্রে চন্দ্রে ভবেদ্রৌপ্যং বুধে স্বর্ণমুদাহতং । 
গুরোরত্বধূতং ভেম হু্য্যে মৌক্তিক মেবচ। ভৌমে তাত্রং শনৌ 
লৌছোরাহাবস্থীতি কীর্তয়েৎ। 'ধাতোর্কিনিশ্চিতং জ্ঞানং 

বিশেযোহন্মাছদাহ্ৃতং । গুক্রে চক্রে জলাধারৌ দেবতা- বস- 

তিগু'রৌ। রবৌ চতুষ্পথ স্থানং ইষ্ঈকানিচযো বুধে। দগ্বস্থানং 
কুক্গে প্রোক্তং শনৌ রাহোৌ চ রাঙ্জাতৃক্। অমীভির্িবুকস্থানে 
নষ্টাং ভূমিং বিলোকয়েৎ লীবমঙ্গলমার্তণ্ে। বদস্তি পুরুষাবুধাঃ | 

সোমসোমজমন্দাহিভূগুপুত্রাশ্চ যোষি ঠঃ। শনি-বু্ধস্তথা ক্লীবো 

লগ্নেচ মিলিতা। যদ্দি যুব] কুজঃ শিশু: সৌম্য: শশিশুক্রশ্চ 

'মধামৌ মন্দমার্তগদেবেজ্যফালনস্থবিরাৰিছঃ ভৌমমন্দার্ভো- 
গীজ্জাঃ প্ররুতা। ছুংখদ] নৃণাং। জ্ঞগুরুশ্বেতকিরণশুক্রাঃ শুভ" 

করাঃ ন্মৃতাঃ 9 গ্রহস্বরূপবর্ণকথনং ॥ রূপলক্ষণবণানাং 

ক্লেশদোষমগাযুয়াং ॥। বয়ঃ প্রমাগক্কাতীনাং তুনুস্থানে নিরী- 

ক্ষরেৎ। মপ্রিযুকাফলং স্বর্ণং রত্বং ধাতুকুটু্বকং ক্রয়গাদি 

৬থা সর্ধং ধনস্থানে বিলোকয়েৎ॥ ভগিনী ভ্রাতৃভৃত্যানাং ঘাস- 

রুণ্বকৃতামপি কুব্ধীত বীক্ষণং বিদ্বান সম্যগ্ছুশ্চিক্যবেশ্মনি ) 
ৰাটিকাখননং ক্ষেত্রং মন্সোষধি নিদ্দীনিচ | বিবরাপি প্রবে- 

শঙ্গ গ্ুগ্তেৎ পাতালতো বুধঃ ৷ হুদ্বনং ম্থখছঃখঞ্চ বৃদ্ধিস্থানং 

গমাগমঃ। মাতরং গ্রহগ্রামার্দি হিবুকাচ্চ বিলোকরেৎ 

গ্ত্ভাপতাবিধেয়াণাং মন্্রসন্ধান মেব চ। বিদ্যাবুদ্ধি প্রবন্ধানাং 

লাগ্নিকপ্রশ্নগণনা। ৮৭ 

স্থতস্থানাদিনিশ্চয়ঃ | বৈরিভী রিপুসংগ্রামে খরোই্ ক্রুরক- 
শণাং মাতৃলাতঙ্কষশঙ্কানাং রিপুস্থানে বিলোকয়েং। বাণিজাং 

ব্যবহাঁরঞ্চ বিবাদঞ্চ রতিক্রিয়াং। গমাগমকলত্রাণি প্রাজ্ঞঃ পণ্তেং 
কলত্রতঃ। নছ্ত্তানবিশবৈরণ্যে ছুর্গে সাগরশক্কটে। নষ্টে 

দংস্ট্রেরণেকাদে৷ ছিত্রে ছিদ্রং নিরীক্ষয়েৎ। বাপীকুপতড়াগ!ি 
প্রপাদেবগৃহাণি চ দীক্ষাং যাত্রাং ততে। ধর্ং ধন্মস্থানে নিরী- 
ক্ষরেৎ। রাজ্যং মুদ্রাং পুরং পুণ্যং স্থানং পিতৃপ্রয়োজনং বঝৃষ্ট্যাদি 
ব্যোমবুত্তাস্তং ব্যোমস্থানাদ্বিনিশ্চয়েৎ। গজাশ্বযানবস্ত্রাণি শত্য- 

কাঞ্চনকন্তকাঃ | বিদ্যাবিদ্যার্থয়োলাভং লক্ষয়েলাভলগ্রতঃ | 
ত্যাগভোগবিবাহেষু দানেষু কৃষিকর্শাযু। ব্যয়স্থানেযু সর্ধেনু 

বিদ্যাৎ বিদ্যাবায়ং ব্যয়াৎ॥ দ্বাদশভাবাঃ ॥ ভাগং বা বিধি ব। 

বিবাসি শশিষু প্রাহুর্ম গাদ্যেবুপাঃ। ষট.কোণক্কপীটযোনিশশিষু 

স্তাৎ কর্কটাদো পুনঃ । পাদৈঃ সপ্তভিরন্বিতৈঃ প্রথমকং ত্যক্ত]াপ্ত- 

পাদে দলে হিটত্বিকাং পুটিকাং পরে চ সততং দত্তেযু কালে! বদেং ॥ 
অন্ত্যকালং ॥ পন্বঞ্চম্তাদূশং দ্বিশতং হিনং মধ্যপাদৈশ্চ বড়- 

গুণৈঃ| ছায়াপাদশ্চ মধ্যাক্কে ষড় যুতৈদ্বিগুপৈর্ভবেৎ ॥ ভ্রিঙ্ে- 
কখেন্দুপক্ষাগ্সিবেদেযু ষট. ষড়বদ্ধগঃ। এতে চৈত্রাদিমাসা 

দীনাং মধ্যপাদাঃ প্রকীপ্তিতাঃ। ইন্দুঃ সর্বত্র বীজান্তোলপন্ 
কুন্থমপ্রীভং | কালেন সহজশ্চাচগ্রোভাবঃ শ্তাদ্দশম$ স্বৃতঃ ॥ 

উদ্দিতং চিন্তিয়েস্ভাবং ভাবি স্থতঞ্চ চিন্তয়েৎ। কাধ্যভাবঞ্চ যোগঞ্চ 

কার্ধ্যভাবস্থিতংগৃহম । উদ্দিতস্তাদো ভাবন্তাধিপতিং চিন্তয়েং 

প্রযত্বেন ॥ তদনুনাথে| যন্মিন্ রাশৌ ভবেৎ বিচা্যন্তঃ ॥ ভাবোত্র 
কাধ্যবূপোষস্তদাপলগ্রনাথুয়োশ্চিন্ত্যো । বীক্ষণযোগে! মন্রাস্তাণা- 
ধিষ্ঠাতারৌ পুনশ্চিন্ত্যো। লগ্নপতিধদি লগ্রং কার্ধযাধিপতিব্বণক্ষতে- 

কাধ্যং। লগ্রাধীশঃ কায্যং কার্য্েশঃ পশ্ততি ঝ| বিলগ্রমূ। কাধ্যেশং 

লগ্মেশো! বিলোকয়তি লগ্নঞ্চকায্যেশঃ 1 শীতগ্ডঃ কষ 

সত্যং পরিপূ্ণ। শিষ্পত্তিঃ কথয়তি পাদোনযোগং পশ্থতি সোমোন 
লগ্রপোলগ্নং। লগ্নাধিপেন পশ্যতি শুভগ্রহ্ণাদ্ধীযোগঃ । এক 

শুভগ্রহে। যদি পশ্ঠতি লগ্নাধিপে চ বিলোকয়ঠি পাদযোগমাহস্ত 

স্বধাঃ কাধ্যসিন্ধো ॥ লগ্নপত্যদর্শনে সতি পত্তস্তঃ পূর্ণযোগকরাঃ ॥ 

লগ্নধিচারঃ ॥ ক্র ক্রান্তাঃ ক্রু,রযুক্তঃ ক্ররদৃষ্টণচবোগ্রহঃ। বির- 

শ্িতাং প্রপন্নশ্চ কুবিনষ্টো বুধ; স্থৃতঃ। ক্রুরেণ জীয়মানো! বে। 
রাহুপার্থে যা রখিঃ। ক্রু;রাক্রান্তঃ সবিজ্জেয়ঃ ক্র,রযুক্তঃ স 
উচ্যতে ধ পরিবীক্ষঃপ্রবিষ্টো বা সুধ্যরাশে ব্লিবাশ্বকঃ। লগ্াধিপে 

বিনটন্তাদ্বিনষ্টাবয়বঃ পুান্। বিনষ্টরাতিবর্ণশ্চ শুভকোইরিবি-, 

পর্ধ্যয়ে। এবং ধনাদিভাবেষু বিনষ্টাধিপতো বদেৎ॥ ধনভাবে | 



৮৮ 

ভ্রাতৃভাবে প্রনুখান্ প্রতায়ান্স্কধাঃ ॥ গৃহদ্বাযং ॥ আদ্যো লগ্ন- 

পতিঃ কার্ষ্যে লগ্নে কার্যযাধিপো যদ্দি। লগ্নপঃ কার্যাপশ্চাপি 
লগ্নে যদ্দি তৃতীয়কঃ। চতুর্থে কার্ধযগৌ স্তাতাং যদি লাঁপকা- 

ধ্যপৌ। চতুর্থাপ্যুভয়ত্রাপি চন্দরদিগ্দর্শনং মিথঃ | কার্ধ্যসিদ্ধি- 
স্তদাজ্ঞেয়ে। মিত্রঞ্চেদধিকং ফলং। স্চনদৃষ্টিং সামান্যন্ত শুভন্ত 
যদি দৃগ্ডবেৎ। গশুভং প্রয়োঙ্নং কিঞ্চিদন্ঞ্চ পশ্ঠতে তদা। 

রাজযোগা অমীখ্যাতাশ্চত্বারোইতিমহাবলাঃ। অব্রৈব দৃষ্টি 
যোগেন লামান্ঠেন ফলং স্থৃতং ॥ রাঞযোগদ্বারং ॥ অর্ধযোগে! 

বিনির্দিষ্টঃ পরদ্প্রদৃশং বিন । চন্তরদৃষ্টিং বিন! জ্ঞেয়ং গুতং 
পাদফলং বুধৈঃ || পরম্পরং দৃশনৃতে চন্জ্রযোগে! ভবেদ্যদি । 
তদাদ্ধকলমাদৃষ্টং প্রপঞ্চোহয়ং স্থৃতো! মুনেঃ1 রাজযোগপ্রকা- 
রাস্তরং । লগ্নেশো বীক্ষতে লগ্ং কার্য্যপঃ কার্ধ্যমীক্ষতে । কার্ধ্য- 

সিদ্ধিবেদিন্দুঃ কারধযামেতি পরং যদা। লগ্নাধিপতির্লগ্রেপি যে 

পাপযোগাঃ ॥ লগ্মাধিপন্ত যে! যো! লাঁভাধিপেন ভাবকরঃ লগ্না- 

ধিপতিলপ্নে কার্ধযাধীশো! যদ যোগে! ভবে । পরং লাভকর- 

স্তদৈব যদি ভবতি তন্ত দুক্লাভদঃ। যোগাঃ সর্বেপ্যফলাশ্চন্ত্র 

মুতে ব্যক্তমেবৈতৎ। প্রাথাধীশেনৈবং কর্দ্বেশেনেৰ নিবৃত্যধীশেন 
মৃত্যাপতীনাঞ্চ যোগো লগ্মাধিপন্ত বক্তব্যঃ। তত্বৎস্থানেক্ষণতঃ 

পুণ্যবৃদ্ধিঃ কর্মসিদ্ধিশ্চ । বিবুধান্তথা নিবৃত্তিমৃত্যো। ভাবাৎ পর- 

স্পরং ॥ লগ্রস্থং চন্ত্রজশ্ন্দরঃ ক্র,রো বাঁযদি পশ্ততি। ধনভাবে। 

ভবত্যাশ্ড কিন্দুনর্থোপি পৃচ্ছতঃ ॥ লাভাদীনাং বিচারদ্বারং ॥ লগ্নে 

যদি যষ্টন্বয়মেব রিপুস্তদ! ভবভ্যন্বা মৃত্যুনবদষ্টমগোসৌ ব্যর়গঃ । 
মততং ব্যরং কুকুতে॥ লগ্নে মাবস্থিতং ফলং॥ অমপ্রশ্নেগতন্ত গর্ভং 
গভাধিপো মদি ন পশ্ঠতি গ্রহঃ ক্র,রন্তব্ৈবান্তিচ্যুতিস্তদা ৷ অবিন- 
ষ্টোদয়াগর্ভাধিপোগর্ভং নিরীক্ষতে। তত্রৈব প্রসবোনষ্টোনান্তথেতি 

বিনিশ্চয়ঃ। প্রশ্নলগ্নেন চত্বারি গ্রহযুগ্মানি সস্তি চেৎ। যত্র তত্রৈব 

বুগ্ন্ত প্রনবং উচ্যতে বুধাঃ ॥ যুগ্মপ্রসবঃ ॥ মাসজ্ঞানস্ত পৃচ্ছায়াং 

গর্ভিণযাভৃগুনন্দনঃ। লগ্নব্যয়তমে স্থানে মাসানাখ্যাত যত্বতঃ | 

প্রহতায়েতিপৃচ্ছার়াং বুধঃ সিংহে ঘটেসিতঃ ন প্রহ্ৃত। প্রস্থতা 

সা বৃশ্চিকস্থৌ সিতেক্দুজৌ ॥ মাসচ্ছানং ॥ অথত্বতাবিবাহিতা- 
ধিকারঃ ॥ স্থানে চতুর্থে সৌম্যমাপন্নে ললনাধৃতাঃ ৷ ক্রবতেযস্তাঃ 
পরিণীতানিম্বামী ॥ সপ্তমে রুবতে বেস্তা ধূতে বহুকুটুস্বিনী। 
উভয়ে সোম্যতাং প্রাপ্তে দ্বেস্তিরোধ্ত বিবাহিতে উভয়ে ক্র,রতাং 

প্রাপ্তে ন ধৃতান বিবাহিতা । নধতাপরিণীত। বা! যোগেহত্র শ্বদী- 

য়িক1। পরিণীত। ধত1 বাপি পশ্চান্বৈ ছুঃখদায়িক! || ধৃতা 

বিবাহিত। ॥ বিগ্রগেত্রস্থিতৌদ্বৌ তু লগ্নে যদি গুভগ্রহৌ || জু,র- 

লামিক প্রশ্নগণনা | [ দৈবজ্ঞবল্পরভা । 

স্তত্রগতাহোকো! ভবেৎ স্ত্রীবিষকগ্তক! ॥ ভগ্াতিধিরদাল্লেযাশত- 
তিষ! কৃততিক! ৷ মন্দাররবিবারেষু তবেৎ স্ত্রী বিষকন্তক! । বিষ 
কন্তোস্তবং ॥ ভাবাস্তরগতঃ থেটঃ পরভাবফলং দদাতি পৃচ্ছকঃ। 

অস্তযঘটীধাবদস। দৈবাত্রাশেঃ ফলং বিবাহাদৌ 1 ভাবাস্তরা 

স্তরং ॥ অক্ষরগং স্ৃতং যুগ্ম বুষ্ির্ভাবেচ বিবাহাদৌ। লগ্নেশুভগ্রহে! 
যস্ত যোগে মহতী ভবেতদ| বৃষ্টিঃ ॥ বৃষটদ্বারং॥ মূর্তাচ্চ,চ্চ- 
থেটোৌ যামিত্রে ব দদ্দাত্যতিশয়েন ভ্রমণং । তেন নহস্তি ফলং 

বক্রং চান্যে চ নিষ্বস্তি॥ বিবাহে গুভাগুভং ॥ ক্রুরঃ থেচরো! 

লগ্নে বিবাদপৃচ্ছা ক্ষয়তি বিবদস্তং ॥ সর্বাবস্থাক্ষপরে নীচো- 

হস্তে জয়তি নতং বিদ্ধি। লগ্নে দানে যদ্দি ঢ ক্রুরথেচ" 

রেতি বাদিনস্ত তদা । কালনিবৃত্তিঃ কালেন জয়তি বল- 

বান্ গতবলঞ্চ । লগ্নে দানে চ যদ! পরম্পরং ক্র,রযোঃ সকল 
দৃষ্টো। বিবদ। স্বিবাদিযুগ্মং বদনং ব1 দিগণং ছবিকয়া প্রভ- 

বতি ॥ বিবাদ বিচারঃ ॥ চুতদানপদারোপণ বিধিঘ্থ গুরণাং। 
দশমস্থানে কার্ধ্যং রবিদৃষ্টিগ্রভৃতিভির্বলব্থ। তত্রান্ত লাত 
যোগে। ন ভবতি নবপঞ্চমঞ্চ শুতদৃষ্ট: ৷ তত্রাচিস্তিত প্রষুণন 
কেন নির্দিহ্তঃ। বস্তে লগ্নপতিভূর্নিক্তি কার্ধ্যং সদৈব যদি তল্মাৎ 
লপ্নাৎ শত্রৌ যামিত্রে বা তশ্মিনকালে তদা সিদ্ধিঃ ॥ সন্কীর্ঘপদ- 
নির্ণয়; ॥ বীক্ষণযুক্ত। ক্রুরাণাং লগ্রবড়ষ্টরবিদ্ধ ইত্যবলঃ। পুষ্ণাতি 

ছুষ্টভাবং মৃত্যুমপি প্রচুরচন্ত্রঃ। লগ্লাদিনিধনসংস্থঃ ক্রুরৈদৃ ষ্টোথ 
সস্বতচন্দ্রঃ। দণ্ড! বলবান্ কষ্টং মৃত্যুং দৌম্যৈরদৃষ্টমুতঃ | 
্বা্ষশে শোভনঃ খেটে! বিবাহাদি সব্বয়ং ক্র,রপ্যনদ্বপ্নং রাজ- 

দস্থাত্যাং কুরুতে গ্রহঃ। জ্রুরৈ বিবর্জিতং লগ্নং লগ্নেশেনাৰ 
লোকিতৎ। তদা ভয়ং ন বক্তব্যং ভয়ং স্তাদ্ধনষষ্ঠগং। চন্দ 

লগ্রপতির্ববাপি যদি কেন্দ্রে গুভান্বিতে ৷ কিং বস্তি জনামাদ্যাং 
দশস্তাদ্বিপর্যযয়ঃ | গৃহমাগতে। ন যদাসৌকিং সবন্ধঃ কিং 
হত ইততিপ্রশ্ন্নে। মূর্ত ক্ররে! যদি তদা'ন বন্ধোহতঃ পুরুষ: । 

সপ্তমোহষ্টমগ স্চেৎ তদ1 ন বদ্ধোহতঃ পুরুষঃ । মৃত্তোঁ চ সপ্ত- 
মেপি চ যদ্ব। লগ্নেষ্টমে ভবতি ক্রুর স্তদ! সৌ পুরুষে! বদ্ধোহত্চ 

বজুব্যং। দীপ্তত্বাদ্বিহিতমিদমাথ্যানং ক্রুর বিষয়মিহ। ' চতুর্থ 
দুশমে বাপি যদি সৌম্যগ্রহো ভবেৎ তদ1 নাগমনং ক্রয়াৎ ক্র,রে 
চগমনং বদেত দ্বিতীয়ং কেন্দ্রমভ্যেতি যদা থেট স্তদাগমঃ। 
আয়িয়ন্বগৃহং দৃষ্। ক্রয়াদিদমশক্কিতঃ | দ্বিতীয়মায়িয়াসম্চ চন্্রঃ 

কেন্ত্রান্থিশেষতঃ। পথিক! গমনং ভ্রতে হিত্বা সপ্তম কেন্দ্রকং। 

ইন্দুঃ সপ্তমগে! লগ্নাৎ পথিকবর্তিমার্গকং। মার্গাধিপশ্চরাহ্থর্ধাৎ 
পরভাগে ব্যবস্থিতং। চরলগ্নে চরাংশে বা চতুর্থে চজজমাস্থিতঃ। 



টৌবজ্ঞবল্লভ। 

* ব্ূতে প্রবাসিনং বাক্তং সমায়াতং শ্ববেশ্মনি ॥ প্রয়াতি সৃহজ- 
স্তানং সমে যদি শুভগ্রহঃ। গ্রয়াতি পথিকন্তম্তামেবং নাড্যাং 

গৃহং প্রতি । চন্দ্রোবা ধীষণোবাপি ভার্গবোবা বলাধিকঃ। 

যদ! তুর্ষ্যে সর্মভ্যেতি তদ। গ্ৃহগতং বদেৎ ॥ প্রবাসিদ্বারং ৷ 

লৌম্যাজলরাশিশ্থাধনমাগতাঃ সিতপক্ষে তু। চক্দ্রে চাভ্যুদয়- 
গতে জলরাশিস্থিততে চ বর্ষম। চন্ত্রার্কয়োঃ সপ্তমগৌ লিতার্কী 

স্থৃতেহষ্টমে বাপি তথা বিলগ্রাৎ। দ্বিতীয়হুশ্চিক্যগতত্তথা রবে- 
বর্ধানগ বৃষ্িং প্রবদেন্নরাণাম্ ॥ বুষ্টিদ্বারম্। স্বরে বায়ে ধনে ক্ররে 

লগ্নে মৃত্য রিপৌ শশী । সদ্যোমৃত্যুকরোযোগঃ ক্রূরে চ চন্্র- 
পার্খগে । লগ্নে রবিঃ স্বরে চক্দ্রোভবেদ্যোগোয়মেব হি। এতেষু 
রোগিগোমৃত্যুঃ সদ্যঃ সদ্যশ্চ চাপদঃ ॥ মৃত্যুযোগং । পৃচ্ছায়াং 

মুন্তুগে ক্র,রে দুর্গভঙ্গো ন জায়তে । বলহীনেইপি ব্যক্তব্যং কিং 
পুনর্ধলশালিনি। ক্ষিতিপুত্রোবিশেষেণ রাহি বিলগ্নগঃ | 
শক্রণাপি তথা ছর্গোভগ্নঃ কর্ত,ং ন শক্যতে । সপ্তমে! যদি রাহুঃ 

স্তাৎ ছুর্গোঝটিতি ভিদ্যতে। মৃত্তৌঁক্র,রঃ গুভোষশ্মিন্ ক্রু.র- 
ুষ্ির্ন শোভন] | মৃত্তিঃ সপ্তময়োঃ ক্র/রোজবে লগ্মপতিব্ব্যয়ে ৷ 
ষষ্ঠা্টমে দ্বিতীয়ে বা তদ1 হুর্গোন ভজ্যতে। অপরোইপি 

চৌর্য্যাদিযোগেঘ্বপি বিগ্রহং। মৃত্তোঁ সর্ধত্র ব্যক্তব্যং চৌধ্যাঃ 
প্রশ্নে গুভগ্রহে ॥ এবং চৌধ্যাদিশুভাশুভম্। এবং চৌধ্যায় 
যামীতি মৃত্বো ঞ্ুরঃ শুভাবহঃ। ৃ্টিঃ শুভাবহাত্রাপি ন ক্কুরস্ত 
কদাচন । বিবাদে শক্রহননে রণে শঙ্কটকে তথা ক্রু,রে মু্তোঁ 

জয়ে! জ্েয়ঃ ক্রুরদৃষ্টঃ পরাজয়ঃ | রণে চৌধ্যাদিদছনে ধাতৃ- 

বাদাদিদর্শনে ॥ 
ওঁ নমঃ সবিত্রে। নত্বাদিতামনলং ভৈরবমদ্বৈতমীশ্বরং নৃহ- 

রিম্। শ্ীরতিরৈষ। ক্রিয়তে প্রশ্নে দৈবজ্ঞবল্পভায়াং। দীপ্তাঙ্গং 
দশভেদং গোচরং নিরূপ্য ফলং। প্রষুর্যৎ কথযতি শুভাণুভং 

ওপদন্তথা নোক্তম্। দীপ্টোদীন; রাও স্থপ্তঃ প্রপীড়িতো- 

যুষিতঃ। পরিহীয়মাণবীর্য্যঃ প্রদীপ্তবীর্ষ্যোইবিস্তবীধ্যঃ ৷ স্বো- 

চ্স্থঃ কিল দীপ্তোদীনঃ পুনরিতি নীচভধনস্থঃ ৷ সুস্থঃ স্বতবন- 

সংশ্থো মিত্রক্ষেত্রাশিতোদিতঃ | রিপুরাশিগতঃ সুপ্ত]! গৃহাতি- 

ভূতঃ প্রপীড়িতশ্চাপি । রবিকিরণমু * * * মুদিতঃ 
পরিহীয়মাণবীধধ্যশ্চ । নিজনীচমহীক্রান্তঃ স্বোচ্চাভিমুখঃ প্রবুদ্ধ- 

বীর্য স্তাৎ ॥ শুভবর্ণস্থথেটো ২ধিকবীর্য্যো বিপুলরশ্মিশ্চ । দীপ্তে 

সদ্ধিরন্ুস্তঞজা নরপতেরদদীনে চ দৈন্যাগমঃ। স্বস্থে স্বং মনসি স্থিতঞ্চ 

৬বতি শ্রকীত্তিসৌখ্যাদিকম। আমোদোমুদিতশুথেগ্সিতফলঃ 

প্রাপ্তি সুপ্তেবিপৎ। গীড়। শক্রক্কতা প্রগীড়িততনৌ মোষং 

লাগ্নিকপ্রশ্নগণনা | ৮০৯ 

গতেত্্থক্ষয়ঃ। ভবতি প্রবৃদ্ধবীর্ষ্যে গজতুরগন্থবর্ণবৃষলাভঃ। 
তদ্বদধিকবীর্য্যযুক্তে শক্তিত্রয়সম্পদাদ্যমপি রাজ্য স্তাৎ। পুট্পৈঃ 

ফলৈঃ কনকরতবযুতৈঃ স্বভৃমৌ নক্ষত্রজাতসহিতং গ্রহরাশিচক্রম্ ॥ 
অদ্যশ্চ ভক্তিভাবোবন্ধকবন্ধারাগাশ্রদ্ধাং বিধায় নিজচেতসি 

নির্বিকল্পম। প্রাতঃ প্রম্াণিবিহিতদেবগুরুপ্রমাণঃ । পাণৌ 
বহনসম্বমমরত্বফলাক্ষতানি। ন তৎকত্যৈববিদমাদধানঃ পৃচ্ছেৎ 

সকচ্ছভমনাঃ গুভদিনন্থস্থঃ ৷ প্রশ্নাক্ষটৈরুদয়হেতুবিরুদ্ধষড় ভী- 
রাজ্যস্থিতি শ্চ শকুনৈ রধিগম্য সম্যক প্রষুঃ শুভঞ্চ 

যদ্দি বাপ্যত্তভঞ্জ যত্বাৎ ততৎকালজং তদিহ দৈববিদাভিধেরম । 

কলতবন্থসমাভিরামভূমিরুহভূরিগোময়পুষ্পফলবত্যাং । চরেণ 
সুথকৃতীহ পৃচ্ছতাং স্তাদপি মতসিদ্ধিরংশং সমেন পুংসাং হত- 

চেতসঃ স্থতকরী যদি ভূমিরস্তি মাঙ্গল্যবস্তুবিষয়ে শ্রুতিদর্শনঞ্চেৎ। 

পৃচ্ছাবিধৌ সমুপস্থিতঃ সাদরেণ তত্রাপি বাচামিতি বক্তি ময়ো- 
মণিখঃ ॥ ইতি দৈবজ্ঞবল্লতায়াং প্রশ্নাবতারঃ প্রথমোইধ্যায়ঃ । 

্রষ্টঃ শুভৈভ্বতি পঞ্চভিবপ্রলস্তোইনিষ্টপ্রদং ভবতি 

পঞ্চতিরেব বিনষ্টং। তন্যৈব বলাবলবশাৎ ফলমূহনীয়ং জ্ঞেরং 
চতুর্ভিরথবাপি ফলং বলাচ্চ। ভাবঃ শেষে নেক্ষিতোযোধুতো- 

ব৷ পাপাদন্তৈর্বাপি তন্তাস্তি বুদ্ধিঃ। সৌম্যাবস্তান্তি থখান্থুগ 
* * * রেবং হানিরাদেশনীয়।। পধ্যায়সংজ্ঞা টৈতেষাং 

কথ্যতে মুনিসম্মতা । কার্য্যং সংজ্ঞা চ তন্তোক্তা তম্মাৎ প্রশ্ন. 

বিচারণ । আরোগ্যং পুংসাং গুণমানবৃতিবামুর্বয়োজান্তি- 

রদৌষসৌখ্যম্।  ক্লেশারুতিলক্ষণরূপবর্ণান্তদ্ভাগিনেয়স্ত বধ- 

স্তনৌ স্তাৎ॥ মাণিক্যমুক্তাফলরত্রধাতু প্রবালস্থ হয়াদিকার্যম । 
রূপ্যং সধান্তং ক্ররবিক্রয়াদি সাধারণং তদ্ভবতি দ্বিতীয়ে ॥ স্থানা- 

নুজক্ষেমন্থবুদ্ধিলাভভূতযাদিদাসীভটকম্ম ভণ্ত,২। যাত্রাদিচি-্থা 

বিষমং সমগ্রং পধ্যায়মেততৎ কথিতং তৃতীয়ে ॥ গৃহং নিধানং 

বিষুবপ্রবেশোমহৌধপিক্ষেত্রথবার্িকা চ। মিত্রং ধরতস্্রী পর 
ংপ্রয়োগোগমাগমৌ গ্রামস্থখাদিকঞ্চ । স্তানচযুতির্ণাতগৃভ- 

প্রবেশো বৃদ্ধির্জাতিঃ স্বজনকশ্চ তদ্বৎ। দেশাদিকার্য্যাণানি 
লাভমস্ত পর্যযায়মেতৎ কথয়স্তি তৃর্্যে । নানাপ্রয়োগোবিনন? 

প্রবন্ধবিনেয়বিদ্যালয়বৃদ্ধিমন্ত্রাঃ ৷ সন্ধানগর্ভাঙ্গভবান্দিকঞ্চ প্রজ্ঞা 

ক্ষতার্থন্ত চ পঞ্চমঃ শ্যাৎ ॥ অস্বাস্থ্যদৌংস্থিত্যবিপক্ষদাসক্র রোগ, 
কর্মীপরহ্ৃত্যশস্কঃ । যুদ্ধাদিতন্মাতুলমাহিষাদ্যং রোগেইপি ধাচো। 
রিপুভাবকন্ঃ ॥ বস্তক্রযস্থানতূমিশ্চ লাভকাঙোদরোদ[মকণ এ- 

চৌধ্যম্। নিবৃত্তিরঙ্গস্ত সমাগমার্থং কলত্রপধ্্যায়মিদং নিরুক্রুৎ । 
আফুবিরোধোনিধনঞ্চ রাছ্যং ভেদোব্রাবন্থুজনস্ত ছিত্রম। 

৮৩৬ 
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বৈশ্ন্ত কুসীদং কলবশক্ররোধোনদীতারণমঞ্টমর্ষে ॥ গ্বাধ্যায়- 
দীক্ষাগুরুগেহবাত্রা নৃপাতিষেকোগুরধর্্রকত্দ। জলাশয়ঃ 

স্ঞাদ গৃহদেবতাদিভ্রাতুর্ডগিস্ভানবমন্ত পূর্বে | আকাশবৃত্বাস্ত- 

জলপ্রপাতন্থানং পিতুঃ কাধ্্যমুখাদিমানম্। পুণ্যং নৃপত্বঞ্ 
তথাধিকারোসুদ্রাচাতিস্তদখমন্ত তুল্যম্॥ কাধ্যন্ত সিদ্ধিঃ 
জয়লাভলম্ীগজাঙ্ববন্ত্রাদিকবানশয্যা। স্ববর্ণার্থবিদ্যাপতিদীপ- 
কন্ঠালাভাঙজাদেঃ স্বক্ষয়ান্তমায়ে ॥ ত্যাগাদিভোগেক্টিবিবাহ- 
দানকষ্যাদিদাসীব্যয়সংক্ষতিশ্চ। পিতৃব্যমাতুঃস্বসায়াতুলানী অজ 
ক্ষণং অর্ধপরাজয়েতি ॥ 

যদ্যস্ভাবেষু ত্বত্ত কথিতং যবনাদিভিঃ। তৎ কার্য্যং 
জ্ঞমাখ্যাতং তত্তপ্রশ্নবিচারণাৎ ॥ যন্ত ভাবন্ত যত্বস্ত প্রশ্নমাত্রং 

প্রকাশতে ৷ তৎপুচ্ছাল্নাস্ত তরগ্শমেবং বা পূর্ববন্ধদেৎ ॥ যদ্ 

যন্তাবেষু হৎ কর্ম তশ্মাল্লগ্রো ব্যবস্থিতঃ | অভীতানাগতে কার্যে 
ত্বতীতানাগতাদপি ॥ মূর্ধোদয়ে সৌম্যবিলগ্রবর্গে লগ্নেইপি বা 
সোয়নাযুতে গুভং স্তাৎ। অথান্তথাত্বে তু ততোন্তথাত্বং মিশ্রং 
বিমিট্ররধিকং বলাট্যৈঃ ॥ কেন্দ্রোপগানবমপঞ্চগাস্ত সৌম্যাঃ 
কেন্দরাষ্টবর্জনগুভান্ত্রিকভাগসংস্থাঃ। সর্বার্থসাধনকরাঃ পরি- 

পরচ্ছত1 স্থ্যরেতি বিপর্যযয়গতোবিপর্যায়ং স্তাৎ॥ লগ্নাধিনাণো- 
যদি কেন্ত্রগঃ স্তাৎ তম্মিত্রমেতন্ত চ কেন্ত্রগং বা। ব্যয়াষ্টকেন্ত্রান 

পহায় পাপা অন্তত্র যাতাযদি তচ্ছুভং স্তাৎ ॥ নররাশিলগ্রমতি- 

বীক্ষিতং গুভৈরুদয়ান্তরন্ধ দশগৈঃ শুতৈভ্তথা। ভ্রিকোণ- 
বষ্টগতৈস্তথ! শুভৈঃ গুভবিত্তলাভজয়ং তথা বদেৎ ॥ কন্তা তুলা 
চ মিথুনঘটো নৃরাশিরেতেষু সৌয়্যসহিতেষু গুভং বিভাব্যম্। 
পাপব্যয়ায়গভান শুভাবিলগ্নে পাপঃ শশী ন গশুভদোদশমে 

গুভস্তর॥ একাদশে বা দশমে বিলগ্নে পাপেন যুক্তাহথ গুভগ্রহা- 
শ্চেত্তথাপি সিদ্ধিং মহতীং বদত্তি ॥ চতুর্থে * * * দ্বিপাদে 

বিলগ্রে পাপশুভৈ নু তু বীক্ষিতেতু। শুতগ্রহোহন্তে স্থিত- 
এব দিদ্ধিরাশিলগ্নে তু শুভং সয়স্তং॥ উদয়তুহীনদীধিতী 
ভবেতাং বদি চ শুভৈরবীক্ষিতৌ তদ্দানীং। শুভমণ্ুডযন্ণা তু 

ক ক্জ * ॥ ইতি দৈবজ্ঞবলতায়াং দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | 

লাভাগ্ পঞ্চয়সহজেন্দুশুতাগ্রহাঃ স্থযঃ লাতপ্রদ! দদতি নে- 
ফলাংলিপাপাঃ। স্থানশুভাদশয়সপ্তমগাশ্চ গ্রহামানার্ঘঘান্বিতীয়- 

পঞ্চমলগ্রগান্চ ॥ চন্ত্রং সপ্তদশদ্ধিযষ্ঠসহজায়স্থানসংন্থং গুভং 

পণ্থে্বৈ প্রমদাক্কতং শুভফলং লাভাদিকং স্তাত্তদা। লগ্নাষ্টত্রি- 
নবায়লেষু চ ভয়ং কার্ধ্যার্থনাশোবেতেখিব গতাঃ শুভাগুভদ্মনার্থ- 

মম্পতয়ে॥ ব্রিকোণুকেজ্জালয়গাঃ গুভগ্রহাঃ তথাগুভাশ্চ বৈ 

লামিক প্রশ্নগণন! | [ দৈবজ্ঞবল্লভ| | 

রিপুলাতগা অনী| ভবস্তি লাভায় তদা গুভপৃচ্ছতাং বিপ- 
ধায়স্থান্ত নলাভদা অমী॥ চক্রশ্চতুর্থে যদি সপ্তমে বা গুভো- 
বিলগ্নে দশমে বিবন্বন্। সদ্যোর্ঘলাভোমমুজন্ত বাচাং তদেতি 

সদ্যোবলিয়েবমাহূ ॥ বুষহ্ধ্যক্ষালিঘটে স্থানে গ্রাপ্ডিদিত্যগুরু- 
রাশৌ।। দ্বিতনৌ। লগ্নোপগতে চরস্থিরোহস্তং ফলং স্ুুলভম্ ॥ 

ইতি দৈবজ্ঞবল্লভ়ায়াং তৃতীয়োধ্ধ্যায়ঃ | 

স্থিরে বিলগ্নে ন গমাগমৌ স্ত চরে বিলগ্নে তু বিনিশ্চিতো 
তৌ।। মিশ্রং ফলং স্তান্থিতনৌ তদর্দে গ্বয়ে চরস্থিরে ভবেত্ 
শীস্রমূ॥ ন্বরশৌরি গুরুসৌম্যসিতানামেকোপি চরলগ্নগশ্চেৎ। 
আগু ভরি গমনং ম্পৃশনীয়ং বক্রগতেরুপগতস্ত শনিরিতি। 

স্থিররাশিলগ্নবর্তিগুরুসিতবুধতাস্করেযু বদ্যেকঃ। গন্তং পথো- 
নিবৃত্বিং জনয়তি নিঃসংশয়ং প্রশ্নে ॥ গুরুর্ব1! বুধসিতোব! 

ভবেদায়রাশিস্থিতিতঃ প্রক্নকালে। গতিপ্রশ্নতঃ .শীমে ব! 

বিধেয়া নিবৃত্বিঃ তথামীভিরস্ত্যালয়ততৈঃ॥ চন্ত্রতোইথ যদি 
ৰিলগ্নতোদ্বাদশদ্বিতীয়রাশিগামিনঃ | শুক্রবাকৃ্পতিশশাসঙ্কনন্দনাঃ 

ক গমাগষকথান্তি প্রশ্নতঃ ॥ বদন সর্ষোত্তমতামুপাগতগ্রছে।- 

গ্রন্থে বর্ণযায়তি লগ্নতোভবেৎ। প্রবাসতস্তৎসমসংখ্যমাসতো- 
নিবর্তনং গন্তরনংশয়ং বদেৎ॥ চরাংশস্থঃ কিল এষ বাচাঃ 

স্থিরাংশকস্থোদ্বিগুণস্ত বাচ্যঃ ৷ দ্বিদেহলগ্নাংশগতে গ্রহে তু 
বিচিন্তনীয়ং ত্রিগুণোইয়মেব ॥ মাতুঃ পৃচ্ছালগ্নতঃ সপ্ম্যাং 

স্বামী বা যদ্যাগতোবক্রভাবম্। কালেনেতি প্রস্থিতভ্তাবতেতি 

প্রাহস্তৎপ্রশ্নতোন প্রবীণাঃ ॥ ইতি দৈবজ্ঞবল্লভার়াং সাধারণ- 
গ্মাগমোনাম চতুর্ঘোহধ্যায়ঃ | 

পাপৈরিপুস্থ্যদি বা স্ৃতহ্থৈর্নিবর্ততে বর্মতএব শক্রঃ। 

চতুর্থগৈরস্তিকমাগতোহপি পরাঙ সুখোগচ্ছতি নষ্টসৈন্তঃ ॥ চতু- 
ঁগৈরলিঝষকুস্তকর্কটে পরাজয়োভবতি গুভৈর্বিলোকনাৎ। 
চতুষ্পটৈঃ পুনরিহ তূর্য্যবর্তিভিঃ পলায়তে নিয়তং নরাঃ ॥ চরো- 
দ্য়ে ভবতি যদপগুভ গ্রহস্তাদূশং জনয়তি যায়িনা গুভৃম্। চরো- 

দয়ে বযমুন্নিতেইগুভং স্থিরোদয়ে ভবতি শুভং ব্যবস্থয়া ॥ স্থিরে 

শশাঙ্কে চররাশিলগ্রে নবাংশকে বান্ত বিপ্রস্তদেতি। চরে 

শশাঙ্কে স্থিররাশিলগ্নে নবাংশকে তন্য তু নাগমং স্তাৎ ॥ সিত- 
সৌরিস্বিতনুরাশিসংস্থে লগ্নতামুপগতোশদি স্থিরঃ। শক্রবিত্বো- 
বিনিবর্ততেইরিভে শক্রসহিতে বিনহ্যতি ॥ লগ্নে স্থিরে গুরু- 
শনৈশ্চরযুক্তদৃষ্টে শত্রোস্তদ। হি গমনং গমনঞ্চ ন ন্তা্। পাপা- 

স্তিপঞ্চরিপুগারিপুসক্গমায় তুর্যযে স্থিতাঃ পুনরেতি নিবর্তনার ॥ 

চম্ত্রশরে দ্বিতন্থুলগ্মমথোপগতোষ্ধং গচ্ছতি রিপুদ্বিতিনৌ চ 



দৈবজ্ঞবল্লভা | ] 

গন্ত্রে। লগ্নে চরে রিপুরপৈতি বলম্বয়েন পাঁপেক্ষণাদ্ভবতি 
তন্ত পরাজয়োহপি ॥ চন্ত্রাকোৌঁ যদি হিবুকে স্থিতৌ ভবেতা- 
সুহাক্তং তর্টি পরচক্রমুটপতি তৃর্ণ₹। গুরুভার্গবৈশ্চতুর্থস্থানঞ্চে- 
স্বরিতমু্টপতি হি তদানীম্।॥ সিংহাজকোদণবৃযাভ বস্তি বিলগ্লা- 

শ্চাপি চতুর্থগাবা-। গ্রহেণ যুক্তা' যদি বা বিশুক্ত! গ্রুবং তদ। 

তিষ্ঠতি নৈব শক্রঃ॥ শনে গুরৌ বা স্থিরলগ্নগামিনি স্থিতো- 

রিপুঃ স্বাশ্রয়ে চ নিশ্চলঃ॥ রবৌ গুরো বা তু চরোদয়স্থে 
বদেদরাতেরচিরাৎ সমাগমম্ ॥ সুরাচার্যে দেবদ্ধিজন্মনি নব 

স্বিতীয়ে তৃতীয়ে যথা বা তথা বা। যদ ক্ষিপ্রমাগত্যারাতি- 
নহি স্থিরন্থৈশ্চন্ত্রলগ্নেশক শ্ঁশকর্মরভেশৈঃ ॥ যাবৎসংখ্যৎ ভবতি 
রজনী যামি গেহং বিলগ্লাদেকোংপি স্যান্থিজভমনয়োশ্মধ্যবস্তী 
গ্রহশ্চেৎ । তাবৎসংখ্যেরবিগতদিনঃ শক্ররাগচ্ছতীতি জ্যোতি- 

রর্দ্যানিপুণগণকগণগ্রামণীরুদ্গৃণাতি ৪ ইতি দৈবজ্ঞবল্নভায়াং 

পঞ্চমোক্ধ্যায়ঃ। 

লগ্নতঃ সহজপুভ্রবিস্তগা দুরগমনশংসিনোগ্রহাঃ । নাবল- 
স্বনকরাঃ গুভগ্রহাগন্তর্াগমকরৌ তু মন্ত্রিণৌ ॥ বৃহম্পতৌ কেন্তর- 

গতেইথ কশ্চন গ্রহোভবেৎ যষ্ঠোংথ সপ্তমগঃ | বদেত্বদ!| 

প্রোধিতপুরুষাগমন্ত্রিকোণগে চন্ত্রন্বতঃ দিতোবা ॥ শশিনি 

পাপবর্জিতকন্যকেষু স্বমুপৈতি চাধ্বগঃ । কণ্টকস্থিতগুভগ্রহৈঃ 

স্থথং প্বং নিবাসসময়মেতি লাভবান্ ॥ পৃষ্ঠে লগ্নে পাপস্তস্ত বধে৷ 
বা বন্ধোবা শ্তাৎ সৌদৃষ্টে তু ন ভ্তাৎ। * * * বষ্ঠে কেন্দ- 
গৈর্কা তৃতীয়ে ননষ্টামুষ্টাঃ স্থানতঃ প্রচ্যুতান্তে॥ যথা তথা যদি 
ভবেতাং কথঞ্চন ছয়ে ত্রয়ে স্থরগুরুদৈত্যমন্ত্রিণৌ ॥ প্রবাসিনাং 
ভবতি তদাগমে! নৃণাং তুরীয়গৌ ভবতি প্রবেশদৌ ॥ গ্রহৈঃ 

পাপকৈঃ যষঠলাভতরিকন্থারিভিঃ সৌমযকৈঃ কিঞ্চ কেন্ুত্রিকোণে। 
বিদ্রংগতস্তাগমোনির্বিশঙ্কং স্ফুটং জল্পনীয়োগ্রহো! গ্রহতব্ব- 

বেদিতিঃ॥ অন্তঙ্গগতশ্চ দৃষ্টশতুরত্রগৃহে বা ত্রিকোণে । দিবসে 
খনন্দনঃ অধ্বগামিনাং নিয়তং শংসতি বন্ধনং তদানীং ॥ শুভ- 

যুক্তে স্থিরলগ্নে স্থিরবন্ধশ্চরে তু শুভযুক্তে । ক্ষিপ্রং ভবতি 

বিমোক্ষোদ্িতনে ক্রমান্সোক্ষঃ ॥ অরিভিরবলোক্ামানাস্ত্ি 

কোপযামিত্রগাঃ। পৃষ্ঠোদয়ং বিলগ্নসৌম্যাদৃষ্টঞ্চ পাস্থমরণায়। 
অধ্বস্থানে সৌমোরধবা নিরুপদ্রবোইধ্বনি ন ন্তাৎ। ভয়রোগ- 
পরিগতঃ পাপৈলগ্নস্থিতৈত্তত্ত ॥ গৃহে! গ্রহো! যো ভবতি লগ্রতো- 

ভর্রেত্ত,লাহতান্বাদশরাশয়ঃ স্কুটম্। অবেহি তাবদ্দিবসৈর্গমাগমং 

নিবর্তনং বক্রগতে গ্রছে সতি ॥ ইতি দৈবৃজ্ঞবল্নভায়াং প্রবাসো- 
নাম বঙ্টোধধ্যাস্বঃ | 

লাগ্নিকপ্রশ্নগণন! | ৪১৯ 

দশমসপগ্তমলগ্নগতাঃ শুপান্।বরাশীনৃপিস্ত জয়-প্রদা | শনি- 

কুজৌ নবমে কিল ভঙ্গদৌ শশিজসৌরিসিতাশ্চ জয়াবহাঃ ॥ * 
* চক্রতলৈ্ততীয়াদিতঃ প্রশনলগ্রাচ্চ ধর্্মাদিতোবায়িনঃ। তত্র 
সৌম্যেন যুক্তোব্ররপ্রাপ্তিদঃ পাপধুক্তস্ত ভাবো ভঙ্গদায়কস্য 
মিশ্রদৃষ্টে মিশ্রফলং নির্দেশে তু দ্বিূপং পুনং কেচিদবদস্তি ॥ 

পংক্তিলাভবায়স্থাস্ত পাপগ্রহা যাতুরিষ্টাঃ পরং তৎপুরস্াশুভাঃ | 

মিধুনতুলাঘট কন্তামেষাণাং একোইপি পাপযুক্তঃ ॥ যদি ভবতি 
তদ1 ধিজয়োগন্তকপ্য ভবেদভঙ্গঃ । নূরাশিভবনে যদি সন্তি 

সৌম্যাঃ কেন্ত্রবায়ভবনে যদি বা ভবস্তি॥ সঙন্গিস্ত ত্বরিতং 
প্রবন্ধং নৃপাণাং পাপৈদ্থিদেহগৃহগৈত্ত বিরোধমাহঃ | কেন্দ্ুস্থিত। 

যদি শুভাষদি বা ভবস্তি লগ্নেশভবনে শুতদৃষ্িযুক্তাঃ ॥ প্রীতি- 

স্তদা ভবতি পাপবিলোকিতে তু পাপৈরমীধু ভবনেবু ভবে- 
দ্বিরোধঃ। অগ্ুভগ্রহস্য লগ্নে বলিভিস্ত গুভৈর্ব্বিলোকিতে 

যুক্তে ॥ যুদ্ধং মহুদাদেশ্তং সৌম্যগ্রহৈরৃর্টেঃ | হুর্ধ্যসমীরণস্থর- 
গুরুণুক্রঃ সমরেষু পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা। জয়তি পরান কেবলমপি পর- 
ফলং প্রাহু যবনেন্ত্রঃ ॥ কেন্ত্রগমনকং কেন্ত্রী যদি শনিরুত্বীক্ষতে 

তদা ভঙ্গঃ। এবং শনিদৃষ্টে মৃত্যুগতেত্কে ভবেন্স ত্যুঃ । লগ্নে 
রবিরষটমগে শশাঙ্কে কুজার্কজাভ্যামবলোক্যমানে ॥ অকেহষ্টমে 

লগ্রগতে চন্দ্রে ভঙ্গোভবেৎ ্রষ্টুরসংশয়েন। জীবজ্ঞন্ুর্য্যভূগুজা- 

স্তহি লোকছুশ্চিক্যলগ্নভবনে যর্দি প্রস্থিতাঃ স্থাঃ ॥ লাঙ- 

স্থিতাশ্চ শশিভান্করভূমিপুক্রাষায়ী বিঞিত্য রিপুমেতি গৃহং 

কৃতার্থঃ। লগ্নে ব ক্ষিতিস্থৃতমন্দয়োঃ সুতস্থে জীবেহর্কে দশ ম- 

স্থিতে বিলগ্রাৎ ॥ লাভে বা নভমি সিতেন্দুপুক্রয়োব্বা পুরং 

সমিতিশ্চ ন জনয়ত্যবহীম্। জীবতি শীতময়ংটখ লর্নশক্রপশটগ: 
জ্জয়সিদ্ধিঃ ॥ ততে। দেবগুরুতা গঁবস্ষ্যেল গ্রশক্রদশমগৈরবধাধ্যং 
আরগুরো স্যাৎ সবলস্য লাতঃ কর্মন্থয়োঃ হূর্যসৌম্যন্বোঃ ॥ 

চতুর্থগে ভ্ঞেইটমগে শশাঙ্কে জায়াস্থিতে চাপি ভূগে জয়ঃ স্যাৎ। 
দশমগেইগতে মিত্রনন্দনে কিরণমালিনি লাভগৃহংগতে ॥ সহজ- 

কর্ণস্থতে বিপ্রগে বিধৌ তদীয়তরৈরুদয়ালয়গৈ জ্জয়ং। ভূমি- 
নন্দনস্তীব্রভাযুতঃ শনৈশ্চরৈঃ সহজৈঃ স্থিতঃ ॥ লগ্মগৈন্ট শুভ- 
গ্রহেরিহ প্রশ্ঈতোবিজয়ঃ স্কুটঃ | লগ্নগামিনি বা গুরাবশুতৈস্ত 

লাভগ্রহাশ্রিতৈঃ ॥ কর্মগৈরথব! জয়োভবতি চাহ পরাশরঃ | 

ক্ষিতিন্থতো। যদি ষষ্ঠে স্থুরগুরুচন্ত্রমসৌ চ বিলগ্নে॥ শশিহ্বত- 

দৈত্াগুরুর্ধঘদি চায়ে দিবসকরোদশমশ্ঠ জগ্নায়। নবমাত্মজলগ্নগৈ- 

ধদি শক্রনিশিতাংগুকুকে নৃপস্য ভঙ্গঃ॥ দৃষ্টয়োর্ববিলশ্নে সৌগ্সা- 
মন্দযোর্ডবেচ্ মৃত্যুঃ । অষ্টমকুজযুক্তে লটনশ্চরে বিলগ্নে চ মরণং 
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দিবাঞরে। আক্সোনৃ্াশ্চ রোহিণীপতো স্তাদ্বধঃ সমিতাবসং- 
খ্যকঃ। কুজবুধশনিভিঃ ম্মরস্থিতৈর্ভবতি বিপুলং প্রাতিগচ্ছতো- 

বধঃ ॥ উদয়গৃহগয়োঃ সিতারয়োরপি চ রিপুপচয়োবহুধা মৃতিশ্চ 

বিজ্ঞেয়া। স্থিতিঃ সুৃতমন্দয়োর্বিিলগ্নে বঙষ্ঠক্ষে বুধসিতয়োরিহাষ্- 
মস্ত ॥ তীক্ষাংশো গ্রবং হি যায়িনে। রিপু নঁ সংগ্রামে পটুতরো- 
মন্তিণে। বধায়। ধিলগ্রাত্মজস্থানসংস্থৈরবস্ঠং বধং প্রষ্ট: পুত্রস্ত 

জানীহি পাপৈঃ॥ সচন্জে লগ্নগে সৌরদৃষ্টে পুনঃ সঙ্গরে ভঙ্গ এব 
প্রঘিষ্টঃ। হাননৈধনগতেহমৃতছ্যাতৌ লগ্নগামিনি তীক্ষরদীধিতৌ 
গচ্ছতঃ | সমিতির্বা! বিপর্যায়ে ভ্রাসভঙ্গমরণাগমে। ফবম্ ॥ দ্বিত্রি- 

কেন্ত্ৈঃ স্থিতৈঃ পাপর্রছৈঃ শক্তিহানিং বহুদ্তিঃ স্বকীয়াংশুভৈঃ। 

অষ্টমস্থে নিশানাথে -ভৃগুক্গে বন্ধনং যাত্যাণ্ড রণে পৃচ্ছতাং। 

ছানে মহীনন্পনচন্ত্রয়োঃ সতাছ,ধার্কলগ্ে সবলশ্চ ভেদঃ | যমাবয়ে। 

স্ত তদ্বদেদেব ভঙ্গো যুদ্ধে বুধনুরয়োস্তঘৈব | সর্বর্ধলিভিরবম- 
স্থিতৈস্ত হস্তাব পোমন্ত্রিপুরোহিতাদীন্। তত্রব যোগে চ 

শশী বিলগ্নে স দৈনিকাশ্চাথ পতিশ্চ পুভ্রান্। অরক্র্ধ্যন্থতয়োশ্চ 

বিলগ্সেই্টমোবস্থমভীতনয়েন । অস্তগে শম এব বলহীনৈর্বাহিনী- 

পতিবধঃ কিল সৌম্যৈঃ । অস্তগে শশিনি বিলগ্নে ব1 চাষ্টমে কুজে 
শনৈশ্চরো! যথা ॥ কুজন্ত তীয়গৃহগতগুদ। রণে সঙ্গিনৈঃ সহ নিহ- 
ন্ততে নৃপঃ শীর্ষোদয়ক্্ষং শুভ নু হৃদ্গৃহযুক্তৃষ্টলগ্নং শুভবলখুতঃ শুভ- 

বর্দলগ্নে ॥ সর্বার্থসিদ্ধিদোইনিষ্টমেৰ প্রস্থীনজন্মফলুক্তিভিরন্ত 
বুদ্ধম ॥ ইতি দৈবজ্ঞবল্লভায়াং জয়পরাজয়োনাম সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ। 

লগ্রস্থিতোবাষ্টমস্থিতোব। পাপগ্রহোযস্ত তু জন্সরাশিং। 

নিরীক্তে তশ্ত নিগদিতস্ত নিঃসংশয়ং মুত্্যুভয়াকরোহন্তি ॥ 

পৃষ্ঠোদয়ে বিলগ্রে ক্রুরাঃ কেন্দ্রগঃ শশী যস্ত রোগান্তন্ত বিনাশ: 

দষ্টে বা বলযুতঃ পাপৈং॥ শশিনং শশিকুন্ুং বা পশ্ঠতি পাপো- 
বিলগ্ররাশিস্থং আদেষ্ব্যঃ প্রষ্ুঃ কষ্টোবর্গনিধি রন সন্দেহঃ ॥ 

সোমাগ্রহ! যদি সথতম্মরসৃত্যুসংস্কাঃ পাপ। ভবস্তি চ শুভগ্রহদৃশ্ত- 

নানাঃ। আায়তিষড়দশমগশ্চ নিশাকরঃ স্তাঙ্থ তদ শুভাম্চ যদি 

খা শুশমানুরগ্তাঃ ॥ পাপেক্ষিতঃ পাপথুতঃ শুভানাং শুভযোগ- 

ভীনোনবমঃ শনিশ্চেৎ । তদ। তু যাতুঃ পরদেশগঃ স্যাৎ তস্তাষ্টমে 
মুৃত্যুকরোহ্বশ্রাম্ ॥ উপচয়গুহে চন্ত্রে গশুভেষু কেন্ত্রত্রিকোণ- 
নিধনেষু। গুভদৃষ্টে বা লগ্নে রোগী দেশাস্তরে নিরুক্তঃ ॥ লগ্রপঃ 

পরিপর্ণোরজনীঞ্জানিবিলোকিতোগুরুণ। রোগার্স্তত্র নীরোগঃ 

কেন্ত্রগুপুভার্গবৌ। প্রশ্নন্চেৎ স্থিরলগ্নে তদ1] মরণং ন রোগ- 

শ্যন্তি ব্বা। চরলগ্লে বিপরীতং দ্বিদে হলগ্নে তু পূর্ববমেব ॥ ইন্তি 
দৈবজ্ঞবরভারাং রোগিগুভশুভাষ্টমোহধ্যায়ঃ | 

২. লাগ্নকপ্রশ্নগণনা | [ দৈবজ্ঞবল্লভা 

স্থিরোদয়ে বা যদি বা স্থিরাংশে বর্গোতমন্তে যদি বা বিলগ্নে। 
তত্রৈৰ চৌরিতমন্তি বস্ত শ্বকীয়েনাপি চরে পরৈস্ত ॥ দ্বিশরীর- 

রাশিবিলগ্নে প্রতিৰেশিজনেন হৃতং সদ্ধাহ্র্ধ্যাৎ ৷ তত্র স্থিররাশো 
তচ্চ সঞ্চরিতং লগ্নোপজাতে হৃতং শ্বগৃহাদ্বহির্নিগমিতং বিচিত্ত্যং। 
ছুর্ভীসবি্ধ্যস্তনথেটতুল্যোনৌজে দৃদৃষ্টে দয়িত্ান্থ। তু ॥। লগ্লাং- 
শকাদপহৃতদ্রবিণন্ত প্রতিদ্রেকাণতন্তদাসে৷ হ্্যজনঃ স্বরূপং ॥ 

দ্বিলগ্নেশীবললোকনং কিল রাশিতোইপি লগ্রাচ্চ বৈ ভবতি বয়ো- 

বিভাগঃ । গ্রহাংশে তেষাং স্তনপানবালাব্রতস্থিতা যৌবনমধ্য- 

বৃদ্ধাঃ ॥ ইতি চন্ত্রভৌমজপুক্রজীবার্কশনৈশ্চরাণাম্। রবীন্দুযুক্তে 
শনিভৌমদৃষ্টে সিংহোদয়ে জ্ঞঃ কিল তস্করঃ স্তাৎ॥ বামেন কাশ: 
শশিনি ব্যয়স্থে সচক্ষুষ। ড্রেন রবৌ ব্যয়স্থে। ক্রু রষষ্ঠে ক্র রুষ্ট 
বিলগ্াদ্যশ্মিন রাশৌ তত্প্রদেশে তখৈব । এবং প্রোক্তং 
যন্ময়। জল্মকালে চিহ্নরূপং তত্বদাম্মিন বিধেয়ম্। আদো হৃতং 

নিপতিতং তনু দ্বিতীয়ে দ্রব্যঞ্চ বিস্থৃতমথ যদি বা তৃতীয়ে। 

দ্রেকাণেষু পরিকল্পমিদং ক্রমেণ বাচ্যং হৃতং তদপি বেশমুখে 

** গ * | গ্রতহর্দিগীশৈঃ কেন্্রগতৈর্ধিচিন্ত্য বিলগ্নরাশেস্তদ- 

সম্ভবেদ্বা। বিলপ্মধ্যাচ্চলিতৈর্নধাংশৈর্কিচিস্তনীয়ানি চাতো- 
জনাশি। গুক্রে ধনে গুরোর্ববয়স্থ্ে মুত্তোঁশুভে বা হৃতলব্ধি' 
যুক্তা ॥ হোরেন্নযুক্তালয় দিম্মুখেযু শুখ্যেন্ুপগ্লাধিপরাশিভৌমৌ | 

পূর্ণঃ শশী দি বিলগ্নগতঃ শুতো বা শীর্ষোদয়ে যদি পুন: শুভদৃষ্ি- 
যুক্তঃ ॥ লাভস্থিতোবলযুতোবদি বা ু ভঃ গ্তান্ষ্টলাভমচিরেণ ততঃ 
করোতি। শগ্রান্িতীয়ে যদি বা তৃতীয়ে গুভেন যুক্তে হিবুকে- 

ইথখা! সোমৈ্যৈঠ * * * সুহৃৎসপ্তদশৈঃ স্থিতৈর্বা নি:সংশয়ং 

চৌরিতবস্তলাভঃ ॥ লগ্মঃ পুর্ণতন্থঃ জীবেন দিতেন বীক্ষিত“চন্্রঃ। 
কেন্জ্রোপচয়ই্থৈধদি সৌট্মাঃ শ্বেন চোরিতাপ্তিঃ ॥ লগ্নে পূ্থতন্ষু 
জণবঃ গুক্রোবুধোবাপি । লাভতোহপহ্ৃতদ্রব্যং গুভযুক্তে সপ্তমে 

যদ্দি বা। লগ্ৰাৎ পাতালাদ্বা ভূতীয়সংস্থোদ্বিতীয়সংস্থঃ ॥ ভবতি 

শুভাশ্চলনং প্রষ্টা নষ্টং ধনং লভতি। পাপে বিলগ্নে পাপঃ 

পশ্ঠতি নষ্টং বিনষ্টমেব বিজ্ঞেয়ম্। শুভগ্রহলগ্গে শুতৈদৃষ্টে নষ্ট 

প্রাপ্তির্নির্দেষ্টব্যা ॥ সিংহালিকুস্তাবদ্দি পাপবীক্ষিতাধুতাঃ ম্বা- 

বন্থাঃ শ্বনবাংশগামিনঃ । তদ। বিনষ্টে ত্বথবা খলান্বিতে কুজে- 

ইষ্টমস্থে যদি তন্নবাংশকে ॥ ইতি দৈবজ্ঞবল্লভায়াং লাভালাভো- 

নবমোহ্ধ্যায়ঃ। | ৰ 

লগরস্থশশিবুধবীক্ষিতে লগ্নে চন্তরশ্চান্জিব্বা কথমতি চিত্ডিক্াং 
কুমারীম্। বৃদ্ধাং স্ত্রীং শনৈশ্চরগীষ্পতী প্র্নতাং শুক্রারাবথ তরুণীং 

তথাপি চৈবং। অস্তে কুজার্কভৃগুনৈঃ পরকীয়জায়। স্বীর। গুরো। 



 দৈধজ্ঞবল্লতা। ] 

'শশিঞ্জি ত্বগৃছে চ বেশ্তা । বাচোবয়শ্চ শশিবৎ পরিচিস্তনীয়ং 

"সৌরেজ্যোভবতি নাপি তখৈৰ চিস্ত্যম। লগ্নগ্রহৈর্ববান্থসমো- 
বলস্মৈত্রীতা। তৃতীয়ে তনয়ঃ স্থৃতট্ঃ । মাত! চতুর্থেইপ্যথবা- 
হ্থরেজযাৎ শত্রস্থিতৈঃ পক্রগতে চ চিস্তা ॥ ভাধ্য। ভবেৎ সপ্ত- 

মগৈরধর্ম্মাশ্িতৈধর্শূঁসমাশ্রিতৈর্বা | স্বস্থৈগুরুঃ স্বাংশপমিত্রশক্র- 

স্থাল্নেঘু তদ্বলবৎ ইউ ॥ ভাগে চরে চরবিলগ্রগতে মধ্যাৎ গরু 
বাসবিষয়াভবতীহ চিত্ত! । প্রষ্টা সচে * * * গন্তদা 

তু ব্যাবর্ততে যদি বক্রগতিগ্রহোংসৌ ॥ দীর্ঘাস্তলালিমৃগনায়ক- 
কম্যকাঃ স্থ্যশধ্যাধন্ুম্মকরকর্ক টযুগ্মসংজ্ঞাঃ ৷ হম্বামেধবযমীন- 
ঘটা: প্রদিষ্ঠাঃ বস্তপ্রমাণমপি রাশিঃ সমানমেষঃ ॥ রক্তে হুর্যয- 

মহীন্থতৌ। শশধরঃ শ্বেতঃ. সুধাদীধিতেঃ শুঙ্গুঃ স্যান্ধরিতঃ সুরগুরুঃ 

সিতঃ শনিঃ শ্তামলঃ । কূর্যযঃ স্যাচ্চহুরত্রঃ ক্ষিতিম্থতোবৃত্তস্তথা 
ধক্রবান্ সৌম্যোদীর্ঘতনুস্তথা শশধরোদীর্ঘাকৃতিঃ মুন্দরঃ | 
জীবোনৃত্তবপুঃ সিতন্বতিরুষঃ সৌরিশ্চদীর্থাক্কতিঃ মধ্যে রন্ধ সম- 
ববিতঞ্চ কণিতং রূপং গ্রহাণামিদম্॥ ইত্যেবং কৃতিচিত্তিতাদি- 
বিষয়ে প্রশ্নে শ্ববর্ণারুতিদ্রব্যস্যাপি বলাম্থিতঃ গ্রহবশান্নিঃসংশয়ং 

নির্দিশেৎ। লগ্নে চাত্যুদদিতং ত্রিকোপভবনে স্বাশং নিজাংশ- 

স্থিতোযঃ কশ্চিৎ গ্রহ্ঈক্ষতে যদি তদ1 স্যাদ্ধাতুচিত্তা প্কবম্ ॥ 
অন্যংশে সমবস্থিতঃ পুনন্রসৌ জীবস্য চিস্তাকরোমুলস্যাপি 

পরাংশকে পরগতঃ পন্তেৎ পরাংশগ্রহঃ। বিদ্যাদ্গৃহে তু 

কিল ধাতুমূলজীবান্ সমে ভু বিপরীতমিদং বিচিন্ত্যম্॥ লগ্নাংশ 

ক্রমবশাৎ গণনীয়মেব সংক্ষেপ এষ গদিতম্বতিবিশ্তরেণ। এ 
ভাস্করভৌমৌ ধাতুকরৌ কেন্ত্রসংস্থিতৌ প্রশ্নে ॥ মূলকরো 
শশিসৌম্যো শনি গুরুভ্ গুজান্তথ| ভ্ীবাঃ। মেষে সিংহে বৃশ্চিকে 
ব1 বিলগ্নে ভৌমাকিভ্যামন্বিতে বীক্ষিতে বা ॥ ধাতোশ্চিন্ত্যং 

সৌরিচন্ত্রাত্মাভ্যাং মূলং যুগ্মে কুস্তকন্তামুগেষু। মীনককিবৃষে 

চাপতৌলিভিশ্চনত্রশুক্র গুরভিধক্রেক্ষিতৈঃ। জীবমাহুরিতি মি- 

শ্রিতং ৰলং মিশ্রিতলগ্নে বুক্তে ঈক্ষাত্তথ! ॥ 
ইতি দৈবভ্ঞবলভায্াং মনোমুষ্টিচিস্তানাম দশমোহ্ধ্যায়ঃ | 

চগ্রাকরোঃ সিতশনী যদি সপ্তমস্তৌ তুধ্যেইষ্টমে চ ভবনে 
যদি বা বিলগ্লাৎ। হ্ডাতাং ধনে চ সহজে যদি তৌ৷ বিশপ্রাদর্যাস্থ 

বর্ধমচিরেণ তদ। বিধন্তঃ ॥ পক্ষে সিতে মলিনরাশিগতাঃ শুভা- 

শ্চেৎ কেন্ত্রদ্বিতীয়ে সহজালয়গাশ্চ সম্যক্। চন্দ্রোংথবা সলিল- 

রাশিবিলগ্নুঠাশ্চেৎ বৃষ্টিং বদেন্সিয়মমেমততোধরিত্র্যাং ॥ ককটমৃগ- 

মীনানামুদয়ে চন্ত্রঃ দিতোহপি বৃষ্টিকরঃ | তথ্বৎ কেন্ত্রগতৌ চন্দ্রঃ 

সিতশ্চ শুভবীক্ষিতৌ। শীতছ্যতিঃ সলিললগ্নগামী বীর্যান্থিতেন 

লাগ্নিকপ্রশ্নগণন! | ৪১৩ 

ভূগুজেন নিরীক্ষামাণঃ | বৃষ্টিং করোতি মহতীং ভূগুজোহপি 
তন্বৎ শীতাংগুন1 বলযুতেন বিলোকিতশ্চেৎ ॥ 

ইতি দৈবজ্ঞবল্লভায়াং বৃষ্টিনির্ণয়োনটম একাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 
লগ্গে শশী মদনায়সতারিসংস্থঃ হুর্ধ্যামরেজ্যশশিজৈরব- 

লোক্যমানঃ। প্রষুর্ভবেঙ্লিয়তমেব বিবাহদাতা ভ্রিকোণভবনে- 
ঘখবাপি সৌম্যাঃ॥ অব্রৈব যদি যোগে স্তাৎ গুভঃ সপ্তম- 
বেশ্মনি। তর্। লভেচ্চ মজ্জায়াং পাপশ্চেম্বপুরর্জিতাং ॥ সম- 
স্থিতে হুর্যান্থতে বরস্ত লভা! ভবের্িশ্চিতমেব কন্ত! । অথো- 
সথাত্বং বিষমস্থিতেহন্মিন নিঃসংশয়ং প্রষ্ুরুদাহরস্তি ॥ সপ্তম- 

বিভ্তোপচয়স্থানস্থোগুরুনিরীক্ষিতশ্চন্্রঃ | [বিদধাতি যুবতিলাভং 
তর্দীশপাপযুতদৃষ্টশ্চ ॥ যস্ত পরশ্নবিলকবষ্ঠাষ্টফরাশিগোভবেচ্চজ্রো- 
বহস্ত নূনং মৃত্যুঃ স্তাদস্টমৈ বর্ষে । যদি লগ্নগতঃ ক্রুরঃ পাপ- 
ুশ্মাচ্চ সপ্তমোভবতি সপ্ততিরেব তদাবেরতীতৈঃ পুংসোনিধনং 
বিনির্দিশেৎ॥ এবং লক্োপগতে চন্দ্রে তম্মাচ্চ সপ্তমে ভৌমে 

পরতোবিবাহকালাক্জীবেম্মাসাষ্টকং স পুমান্। ভেদয়াষ্টমরাশি- 
সংস্থিতে ভৃগুপুত্রেংপ্যথবেন্দুনন্দনে ॥ বিধবা স্তাৎ ক্ষিতিজে তু 

সপ্তমে ঘ্তিয়তে নিশ্চিতমেব কন্তকা । দিবসমণিরষঈটমগে! বিল- 
্রাৎ কন্তাং মৃতাত্মজাং কুর্যযাৎ। কুলটাত্মদয়োপগতে কুরুতে 

নৈবাত্ সম্দেচঃ ॥ সক্ররঃ কুরুতেবযৃন্ভাংশশিজৌ বষ্ঠে ব্রিক 

ছুর্ভগাং কুব্বীতঃ শশিভার্গবৌ চ কুলটামায়ে চ জায়াস্থিতৌ । 
- | অন্রবেন্দুজভার্গবৌ জনয়তৌ বৈধব্যমাবশ্কং প্রত্যেকঞ্চ স- 

পাপকৌ যদি ততোইবস্তঞ্চ বেশ্তা ভবেৎ ॥ লগ্ঃ স্বরেণ তি- 

স্ুতারিগম্চেৎ গুর্বর্কসৌট্ম্যরভূন্ন চান্তৈঃ ৷ দৃষ্টোদিশেদাশু তদ। 
বিবাহং চিরাৎ সশীস্রঞ্চ শুভেক্ষিতশ্চেৎ ॥ লগ্রগং শশিক্তং 

শশিন! বা বীক্ষিতে বলযুক্কো যদি গুক্রঃ যোষিদাণ্তিরচিবরেণ 

তদ! স্তাৎ পাপরৃষ্টিসহিতস্ত নহীতি। চরালয়স্থৌ যদ্দি চশ্র- 
লগ্মৌ বিলোক্যমানৌ ভূগুনন্দনেন। পাপগ্রহাঃ কণ্টকসংযুতা- 

শ্চেৎ প্রভৃতকাস্তাং লভতে তদানীং ॥ 

ইতি দৈবজ্ঞবল্লভাম্নাং বিবাহোত্বাদশোহ্ধ্যায়১ | 

স্থিরে বিলগ্নে স্থিরলগ্নগামিভিগ্রহৈঃ গুভৈশ্চাপি বিলোকিতে 

চ। ভূতং যুবত্যাং প্ষমমেব বর্ণং কুজাদিতি ভ্রীষবনাধিরাজঃ ॥ 

লগ্নতোবিষমরাশিগঃ শশী পুভ্রজন্মনি ভবেচ্চ করণং । স্ত্রাজন্মনি 

সমাগমঃ শনৈশ্চরে প্রাহ দিবাগণকোবৃহস্পতিঃ  পুরুষবগগতে 

তথোদয়ে নবনভোগতিন। বীক্ষিতে । বলী নিশ্চিতমেব স্তো- 

বোবরষপীহ সৃতং লভতেইঙ্গনা ॥ উদয়গতে স্ত্রীরাশো স্ত্রীনব- 

৮৭ 



৪৪ 

ভাগেইপি পুংগ্রহঃ ॥ তিষ্ঠেত্বদতি তত্বৎ সত্রীপ্রেক্কাণে উদয়ে 

মধনঃ ॥ ওজর্ষ্ে পুরুষাংশকে গ্ববলিভিরেগপ্লোহ্কা ৬ ৬ ৬ 
গুববতিঃ পুংজন্ম প্রবনেত সমাংশসছিতৈর্প গৈর্ধ)তৈর্যোফিতঃ। 

গুবকোঁ বিষমে নবাংশসছিতৌ বজ্ঞশ্চ বুগে সরিন্বং ধীলাভো- 
তোগগতৈঃ শুতৈরুদরতঃ স্ত্রী গর্তযুত! গ্রবম্ ॥ চক্দ্রলগ্রান্তরগটতৈ 
গ্রত্হৈঃ স্থ্যরুপস্থৃতিকা। বছিরভ্তশ্চক্রার্ধে দৃষ্টাদৃণ্তেহগ্তথাঁপরে ॥ 

বলযুক্তঃ শ্বগৃহাংশেঘকমতাবুপচয়ক্ষগোৌ পুংসাং। স্ত্রীণাং বা 

কুঙ্চচন্্রৌ বধ! চৈতদসস্তবতি গর্ভঃ॥ সৌরাংশে ক্রুরাংশে 
চম্ত্রঃ €সীরাব্বিতোহথবা। হিবুকঃ লান্োদীপোজসন্তাধানে 

্রশ্নকাধো বা! ॥ পাপন্বয়সংস্থিতৌ লঞ্নেন, ন চ লৌম্যবীক্ষিততৌ | 

যুগপত্ পৃথগেব বা. দে্গারী রতমৃতাবিপাতে। তৃগুন্ুতো- 
বনধাতনযো খুকি বরং সংসছদ্ররিনদনঃ জঙ্গিস্থতোবা রগ 
পতিঃ শশিদিনব্রীস্থিষ্মিমাস গ্রতিক্র্গাৎ & এতে ঘা শজগৃছে 
বসন্তি যুদ্ধে স্থিতাঃ শঙ্কতিরন্তগ! বা। জঙ্রান্িপীড়িতদেহভাজো- 
গর্ভন্ত পাতায় ভবতি থেটঃ ॥ রক্তস্তীব্রতন্থ্দিনে উদ্দিতঃ সৌম্যা- 
্জববান শীতগুঃ ক্রুরাখ্যোধরণীস্থতো২তিবিনয়ী সোবাত্মবজো 

হপি স্তৃতঃ। জীবঃ পথিতোমহীন্গৃতঃ শুক্রশ্চ কাল$ শনি? খঞজো- 

লগ্নসমস্বিতোনিজফলং দত বলাচ্চিন্তনম্ ৪ 
ইতি দৈবজ্ঞবল্পতায়াং পুংস্ত্রীজন্মাধ্যায়ন্ত্রয়োদশঃ | 

ছাতির্বিলগ্নাৎ. ছিবুকগৃহগতোবৃদ্ধিরুদিত! প্রবাসঃ স্যাম্স- 

ধ্যাদ্ভঘতি মিবৃত্তিঃ শ্ররগৃহাৎ। গ্রহৈরেতৎ প্রশ্্রোদয়ে সমগ্রর- 

ব্বাচামখিলং প্রবিষ্ঃ স্বং গৃহং হিবুকগৃহগে প্রোধিতঃ পুমান্। 
লগ্রাদ্দিতীক্ননিধনালয়েষু সৌম্যৈঃ পাটৈক্তিষষ্ঠগটতঃ শুভফলং 
স্যাৎ। বায়াগমতঃ সপদ্দি সেবকঃ সব্যয়োংস্ত নিত্যং প্রবাস- 

কলহো প্রতিনাদনীয়ো ॥ সৌটম্যরষ্টমন্্ধিতীয়সংট্থমখৈৰ 

দীর্ঘমুঃ। ভবতি প্রষ্টা নিয়তং তদন্তথ! ন স্তাৎ ॥ দশমচতুথৈ- 
রেভিঃ সুখসম্পৎক্ষতিশ্চ বিপরীতে । বিটম্বকাদশসংস্থৈর্বিত্বাপ্তিঃ 

পরষ্টরাদেস্তা ॥ পাপৈর্বিলগ্নে পরিপৃচ্ছতস্ত সবীব * & *» 
চলোহস্ত্ বাচা; । স্ুখঃ ক্ষতিঃ স্তাৎ সুখগৈগ্রহন্ত ভেদস্তথা 
ভোমরাবগ্রহাশ্চ ॥ অস্তমিতঃ স্যাদ্গমনন্ত বাধঃ কম্মস্থিতৈঃ কম্ম- 

বিনাশমাহুঃ। সব্ধত্র চেদ্ হত্র গুভেন দৃষ্টে দারুণসংসিদ্ধিমুদা- 
হরস্তি॥ শীতছাতৌ পাপহুতে সিতে বা নারীজনৈঃ স্তাৎ সঙ 

বিগ্রহস্ত। ৃখস্থিতৈর্দানগতশ্চ য্বা তখৈব পাটপরবধারণীয়ঃ ॥ 

লগ্নাষ্টমগতেইকে শুভবুতে বা শুভেন সংদৃষ্টে। তশ্মান্দেশাদনা- 

গতেতি বাচ্যং। হৃর্যাঃ কটুঃ শশধরোলবণোমহীীজন্তিক্তোবিষি- 
শ্িতরসৈম্চ শশাঙ্কহ্দূঃ। জীবোতবেচ্চ মধুরঃ শুকশায়কৌ চ 

লাগ্নিকপ্রশ্মগণন! | 

গধঃ সপ্তভির্বিতজেত ॥ 

[ দৈবজ্ঞবল্লভা।। 

গুক্তার্কজে চ বলবানিহ কেগ্রগামী। ঘস্তত্র কলে (কিন্' লগ্ন- 

দৃষ্টোগ্রছোরসন্তত তু যঃ গ্রদ্িইঃ। স এব তাবৎ গ্রতিপাদনীয়ো" 
ৰলক্রমে দ্বিত্রিতয়ে ছ মন্ধাঃ॥ লসোয়্যার্কসংঘৃষ্টঃ মশোভনঃ হ্যাৎ 

পাগজসংস্থন্ত তু নীরসঃ ভ্ঞাৎ। গ্রহন বক্রন্ত, বসন্ভোকা 
তূংক্কেইপি পাত্রে চ পুনঃ প্রদ'্তম্ ॥ স্থির বিলগ্ে ন গমাগমৌ 
স্তোন রোগশাস্ধিরে্ন চ বিত্বনাশঃ । মৃতোন নষ্টোন পরাতৃতো: 
ঈপি চরে বিলগ্র রিপরীতমেতৎ ॥ বিয়িশ্রিতং ভান্ষিতনৌ দ 

ংশন্বয়ে চরস্থাঈস্তকষামনত্তি। গুতেক্ষণালগনপশ্বাক্ষয়োর্বা 

তবেকী ব। মমতানাগা! তু ॥ কণ্টকশ্রোঝনাসাকপোলহনবো- 
বক্তঞ্চ হোরাদয়স্তে কঞ্জাংশকবাছপার্বদয়ক্রোড়ানি লাভিস্ততঃ | 

বস্তিঃ শিক্পগুদতশ্চ বৃহ্পাবূরূ ততোজানুনী জবধাতিযি গুর্ফাযত 
বামমূদিতে প্রেকাধভা্গী্তিধা ॥ তন্মিন্ পাঁপযুত্ে ব্রণঃ গুভযুতে 

দৃষ্টে চ লক্ষাদিশেৎ। ্বক্ষণাংশস্থিরসংযুতে চ সহূজঃ স্াদন্যথা 
গন্তকঃ ॥ মন্ত্রেশ্ানিলজোহগ্িশত্ত্রবিশকোভৌয়ে বুধে ভূভবঃ 

হুর্ষেয কাষ্টচতুষ্পদেন হিমগো শৃঙ্গারজোহটন্যঃ শুতম্। সমস্তাঃ 

পতিত! যণ্মিন্ ভাগে ত্রয়ঃ সবুধাগ্রহাভবন্তি নিয়মাত্বস্যাথি: 

গুতেতগুভেবু বা ॥ ব্রপকদত্থতঃ »ষ্টে লঙ্কাত্ত নৌ মমাশ্রিতে 
তিলকসমকৎ দৃষ্ঃঃ সৌমম্্ধতশ্চ সবক্্বান্। ত্র; শিরোবক্র- 
গলে দ্বিতীয়; পারদ্দাংশকে পৃষ্ঠরোহ্থ পার্খে। কুক্ষিত্বপানা- 

জ্বযথ মেডুমুক্ষৌ। শ্ফিকৃপুজ্ছমিতযাহ চতুষ্পদাঙ্গম্ ॥ শঙ্ষুচ্ছায়া- 
সুঁলতোস্কুলং তৎকাল্লগ্নলিগ্তঞ্ণেণ। ছায়াছুলৈর্থিগুণিতং পৃথ- 

শেষে গ্রহগুণফারোর্কেম্দুকুজজ্ঞেজ্য- 

গুক্রসৌরীণাং পঞ্চেকবিংশমনাবোনবাষ্টবঙ্গীশসংজ্ঞাশ্চ। হত্বা 
স্মরাবশেষস্ত যহ্থাদয়ঃ গুভগ্রহ্ত তদা অভিমতসিদ্ধিঃ প্রশ্ন 
ক্রুরন্তোদয়ে কিঞিৎ। গুণকাবৈক্যং বিভজ্য তক্িন্ হুরধ্যাদি- 

গুণকপরিশুদ্ধে ॥ যস্থ ন হ্বাদবিজেয়স্তদ্বশাৎ কালঃ ॥ ভূমিজ- 

তাস্করশেষে দিবসাঃ গুক্রেন্ুশেষতঃ পক্ষাঃ। সুরগুরুশেষে 

মাসাদৌ সৌট্মাঃ খতবঃ শনাববাঃ ॥ অধস্তদস্থূরথে পরাজয়ে 
বা শত্রপাং বিধবিধৌ গষাগমে বা । অর্থপ্রা্ডো গুভঞ্চ সর্ব- 
কালং প্রায়েখ সময়মিমং বিচিস্ত্য বাচা ॥ রবৌ বিবাগ্পে জলনঃ 

গ্রদীপোরক্তঞ্চ বস্তরং নৃপদর্শনঞ্চ । শ্বেডঞ্চ বস্ত্র সিতপুষ্পগন্ধং 

নারী চ পীষ্যষযুখলগ্নে ॥ মহীহৃতে বিদ্রমরক্বন্তোৌ তথৈবার্জ 
বগি * ঞ মাংসং। শশাঙ্কপুজেধ ভবতি প্রয়াপং জীবে 
সুরৈর্বদ্ধজলেন গোগম্ গুক্রে সবিলোত্তরণং তুরঙ্গ ক্রস খরা 
পুতে চ। লগরন্তে ব্যক্তব্যং মিশৈর্বা। মিশ্রিতং ্বপ্রঃ শক্রগৃহনীচ- 

গৃছে ছঃশ্বপ্পোনির্জিতগ্রহৈরবিকিরপন্থগুকা়্ঃ। স্বপ্নে প্রষ্টং 



দৈবজ্ঞধল্লভা | ] লামিকপ্রশ্নগণনা ৷ ৯৫ 

ছুর্পকাদৌতবেদ্তঙ্গঃ।  লগ্রচন্ত্রান্তরগৃহয়োরস্তবালগ্রহসংখায়। | লভ্যতে ॥ মূর্কে৷ রিপৃফেহ্থবা ছুর্ষ্যে সপ্তষে বৈ. গ্রহৈর্ধদি। দশষে 
ফলোবাচাঃ | অথ স্বপ্নাস্তরং নির্বর্ণয পূর্ববদিতভোবং প্রাহু যব- | চ ভবেজ্জীবঃ স চক্ট্রোনিধিদায়কঃ | সজীবে চঙ্্রগুক্রে চ তুর্বা- 
নেশ্বরঃ। অ কচ টতপয শ| রৰিকুজসিতসৌম্যজীব- 
সৌরাণাংকন্ত্্ত চ লগ্নপতি8ষ্টাঃ প্রশ্নসংভরবর্ণম। জ্ঞাত্বা তণ্মা- 
রগ্লং সংগৃহা স্ঁভাগুভং বদেৎ প্রষ্টুঃ । বর্গাদিমধ্যমচ রমৈর্বাটক্রঃ 

প্রশ্নোত্তটৈর্বিষমং রাশিলগ্নং প্রবদেচ্ছেষধুগ্মং কুজজ্ঞর্জীবানাঙ্্। 
সিতরবিদয়োশ্চ নৈবং রবিশশিনোরেকত্বাৎ ॥ তক্দাৎ প্রবদেৎ 

পৃচ্ছ। সমণগ্ডভাণ্ডভং বদেহ সর্বম্। কালন্ত বিজ্ঞানমেতচ্চ চিন্তযং 

পদ] প্রশ্নে ॥ 

ইতি দৈবজ্জবল্লতায়াং প্রকীর্ণকাধ্যায়শ্চতুর্দশঃ | 
অথ নষ্ট্রবাজানম্। মিথুনে মিথুনাংশে ক স্বিত্ব! লগ্নং 

প্রপশ্তি ৷ যদ। গ্রহন্তদ। বন্ত বিজীতীয়গতং বদেৎ॥ দশমস্থং 

স্থরাচার্ধযং সপাশ্বোযদি পশ্ততি । তদেকজাতিরূপঞ্চ স্থবর্ণং 

তত্র গচ্ছতি ॥ জীবজ্ঞ সপ্তমে তুর্যে শনিঃ পশ্ঠতি কেবলং। 
তদেকজাতিরপঞ্চ দ্রব্যং গচ্ছতি তস্করৈঃ ॥ মেষে মেষাংশকে 

, বাপি বদ্দি চন্দ্রোবলী ভবেৎ। স্বর্ণরূপ্যাদিকং নষ্টং গ্রব্যং পৃচ্জতি 

নিশ্গিতং। দৃষ্টে তু গুরুতুক্তাত্যাং তত্র চন্ত্রে বং ভবেং। 
রত্বরৌপ্যগতং প্রশ্নে ভাজকেনৈব চোদ্দিতম্॥ বৃষে গুরো তথা 
চন্ত্রে কিংব৷ বৃষনবাংশকে | বন্ত্রাণি রাজযোগ্যানি নানাবর্ণানি 

লতি চেৎ ॥ চক্ত্রোংপি যদি মেষে স্তাৎ মন্তকে ধারিতং তদা। 

বৃষে চক্ত্রে ভবত্যত্র করে ধাধ্যস্ত চোতমম্। সিংহে হুধ্যেক্ষিতে 

বাচ্যং চন্ত্রে তত্রৈর সংস্থিতে। লোহং কাংগ্তং তবের়ষ্টং. গঠিতা- 
গঠিতং ধনম্ ॥ দিবারাত্রিহতং বস্ত লগ্নে হর্যেন্ুবীক্ষিতে। 

চন্ত্রতক্ষগতে বস্ত হৃতং ভুক্তং তু তস্বটরঃ ॥ ইতি নষ্টদ্রব্যজ্ঞানম্। 
অথ ধনলাভ পৃচ্ছ! । একাকিন্যপি তুর্যোশে তুর্য্যং পশ্ঠতি 

বাস্থিতে। অবশ্থং বিভবস্তত্র বিদ্যতে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ একাকি- 

নাপি শীতাংশৌ তুর্ধাং পশ্ততি ব! স্থিতে। ক্ষীণে বাস্তমিতে 
বাপি গ্রুবং জ্ঞেয়োনিধির্ভবেৎ ॥ স্থানত্রয়েযু সৌম্যশ্চেন্লিধিস্থান- 

ত্রয়োগতঃ | ধনে চ দ্রবাগ্রহণে তুরধ্যগে চ মহানিধিঃ ॥ ছিত্র- 

স্থানেু পূর্বেষামতীতানাং নিধিঃ স্বৃতঃ। গুভথেটাদ্যমানেন 

্বর্ণরূপ্যাদিনি্ণয়ঃ॥ ক্রুরে তুর্য্পতৌ দ্রবাং বিদ্যতে লত্যতে 
ন হি। চক্রে তুর্যেইপি হি দ্রব্যং লভ্যতে তত্র বৎসরে ॥ জায়ায়াং 

ছিন্তুগেহে বা সবলোধদি থেচরঃ। তদ! পক্রন্নতানাঞচ 
অতুঠতানাং নিধির্ভবেৎ ॥ প্লনিরাহু মৃত্যুভাবে পৃচ্ছায়াং খেচরৌ 
জরাং। বহুলাত্মাগতকৈব দ্রব্যং ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ নিধিপ্রশ্নে 
লগে | রাহুর্ভবতি থেচরঃ । ছিদ্রে রবিস্তদ1 বাচ্যং নিধিস্ত নৈব 

গেছে নিধির্ভবেৎ। প্রশস্তং হাটকং রোৌপ্যং ঘটিতাতটিতন্বয়ং ॥ 
বুধশ্চস্্রোগুরঃ শুক্রোধনে চ হিবুকে স্থিতঃ। প্রযচ্ছতি নিধিং 

স্তেয়ং চন্ত্রে বা বলশালিনি ॥ ছিদ্রস্থানে স্থিতাএতেইপানেন 

খেচরাদদি। নিধিং হচ্ছন্তি পূর্কেষাং বলিনৈবেদ্যপূজনাৎ ॥ 
বত্র গুকঃ স্থিত চক্রমধো নিধিঃ শ্কুটম্। শুতনৃষ্টে গুরৌ বাগি 
গেছে চাপি বিলোকয়েৎ ॥ গুক্ুর্যক্র স্থিতস্তত্র চক্রমধ্যে নিধিঃ 
স্ফুটম্। তত্র খেটে ধনাতাবঃ জ্রুরে চ ক্ররবীক্ষিতে । এত- 

দ্বাচং প্রযত্েন তাঞ্জিকাচার্যাসম্মতম্ ॥ ইতি ধনলাভপৃচ্ছা । 

অথ চৌরিতবস্তবলাতপৃভ্ধা । যদি কেনাপি পৃষ্টিেষটনমে 
লভাতে ন'ৰা। (0৮৮৮৮৭০প্লা। বিলো কয়ে ॥ 

সপ্তমং সগুদেশঞ্চ  তক্করোযদি 'লেকখেৎ। হৃতবিস্থৃতনষ্টার্থং 
দশপঞ্চ নিরীক্ষয়েৎ ॥' যত্র দ্রব্যং ধূতং ক্কত্বা৷ কন্তার্থং কশ্চ চোর- 
য়েখ। বিচারণীয়ান্যেতানি লাভাদীন্যপি চিত্তয়েৎ ॥ যদি ক্রু,র. 

গ্রহৈঃ প্রশ্নে জায়েশং লগ্নপং ফ্বম্ । প্রপশ্ততি তথ! তত্র নষ্টং 

বিন্বৃতমাগ্যতে ॥ বদ্রান্ংশে ভবেচন্্স্তদ্ৰান্ংশাধিপেন চেং। 
দৃশ্তে চন্ত্রমাঃ প্রশ্নে নষ্টঞ্চ লভতে তদা1॥ অস্তে বা যদি 
জায়েশঃ ছুর্ষেযোরাশৌ বিরশ্মিকঃ। তদা লগ্নপতিঃ পারে 
প্রাপ্যতে তর তন্করঃ ॥ জায়েশে কেন্ত্রগে মাত! শিশ্চিতং হি ন 

পশ্ঠতি । দৃষ্টে শুভগ্রহৈস্তত্র ধনং নষ্টং ন পন্ঠতি ॥ বুধ গুরুতুক্রা- 
যদি চেৎ প্রত্যেকং কেন্ত্রগা ভবস্তোতে। কথয়স্তি নষ্টলাভং 

তদান্যলাভঞ্চ প্রশ্নে ॥ চন্ত্রঃ সংপুর্ণতনূর্যদি লগ্রস্থোনিরীক্ষিতো- 

গুরুপা । লাভোভবতি তদানীং চিরনষ্টন্তাপাযত্বেন ॥ উদয়ে 

নিরুপহতে জায়াসংগৃহা কালঃ শশী ক্রমতঃ। তদাল্পদিবনৈর্লাভং 

কুর্ষযাৎ সদাত্ত সংপূর্ণঃ। যোগেষু যেষু ব! স্থাঃ পাপসংযুতানি 

কেন্দজ্রাণি ॥ তেখুন নষ্টগ্রাপ্ডির্ন স্তাদন্যচ্চ তদত্ত। পাপাদ্ধি তীয়- 

পঞ্চমকেন্ত্রগতালগ্নালগ্নপাদ্! স্থ্যঃ ॥ ন তদা নষ্টপ্রাপ্তির্ন জয়োন 

চ কর্মসিদ্ধিং। লগ্রসপ্তময়োঃ পাপঃ সৌম্যোনৰমলগ্রয়োঃ | 

বিস্বৃতঞ্চ স্বতং নং তদ। স্বলমবাপাতে ॥ বৃষমিথুনহরিতুরগাঃ 
গুভাম্বিতাঃ পাপদর্শনং তাক্তা। বিভজন্তি মুধিতমারোগাঞ্চ 

মধ্যগাঃ ক্রমশঃ ॥ লগ্নান্বাথ চতুর্থান্বা শুভাম্বিতীয়ভৃতীয়েইপি বা । 

কথয়স্তি নষ্টলাভং প্রবাসিনশ্চাগমনং ত্বরিতম্ ॥ জায়াপং হৃর্যা- 

রাশৌ চেল স্বামী ন পশ্াতি। তত্বরঃ হ্বন্বতং দ্রবাং প্রাপানে 

ন কথঞ্চন ॥ ধনপোনিঃস্থতঃ ু্্যাছদিতে ভবতি স্ফুটম্। ধা 

তু কিমপি হ্বল্পং প্রাপ্যতে তত্র নষ্টকং ॥ ধনে ॥ যদি চক্জোব্যাং 
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ত্যক্তা! লগ্রনাথেন সংযুতঃ। পরপ্রার্থনয়। নষ্টং তদ। যদ্বেন 
লভাতে ॥ দ্যননাথেক্ষিতে নষ্টং কষ্টলভাঞ্চ লগ্নপে। ছূর্ধালে 
লব্বিযোগেইপি লন্ধিঃ কর্ণন্প্জীবহা ॥ সক্র,রোদ্যনপঃ কেন্ত্রে 

চৌরাপ্তে সংযুতোইন্যথা! । অতঃ শ্বামিবিনাশে তু তস্করোইপি 
বিনস্ততি ॥ ছোরাস্থিতঃ। 

অথ চৌরপ্রশ্নঃ | চন্তরা্কদষ্টিকে লগ্নে গৃহরাষ্তেব তস্করঃ। 

তয়োরেক হরালোকে প্রতিবেশ্তগতোজনঃ ॥ অন্যতরভবনে ভূত! 

চক্ত্রাদিতো) প্রপণ্ততঃ | লগ্রঞ্চ লগ্ননাথঞ্চ চৌরোগৃহপতির্বেৎ ॥ 

চন্ত্রাদিত্যো স্বরাশৌ চেৎ তৃত্বা লগ্নং প্রপশ্ততঃ। তদ! গৃহনর- 

শ্ৌরোবাচোবুদ্ধিবিশারদৈঃ ॥ দ্বিস্বভাবৈকরাশৌ চেচ্চন্ত্রা 
দিতো যদ্দি স্থিতৌ। প্রবিষ্টোইপি চ চৌরস্ত ন জ্ঞাতোগৃহ- 

লামিকপ্রশ্নগণন। | | দৈবজ্ঞবল্লভা | 

বাতরাশৌ চ তূমিরাশৌ চ দক্ষিণে ॥ দিগ্বাচয কেন্ত্রগতৈরধ' 
স্তবে বদেস্ধিলগ্রার্কাৎ। মধ্যাচ্চাতৈর্বিলগ্রান্নবাংশকৈর্যোজনং 

বাচ্যম্॥ অথ স্থাননির্ণয়ম। কর্কিবৃশ্চিকমীনাশ্চে্গে তুধ্ে 

ভবস্তি হি। তদ! মাত্রা ধরামধ্যে বারিস্থানে চ তিষ্ঠন্কি ॥ ধনুঃ- 

সিংহে চ মেষে চ মন্দুরায়াং গতং বদেৎ। গৃহে বঙহ্ছিসমীপে ব 

দৃঢ়ভূমৌ। বিলোকয়েৎ ॥ লগ্নে ভূমে্ে বৃষে চাঁপি “মহিষীগোইজ- 
বাটকে। লগ্নে তুর্ধো চ কন্ঠায়াং ক্ষেত্রে ধান্ঠসমীপগে ॥ মকরে 

পুজনে স্থানে নষ্দ্রব্যং বিলোকয়েৎ॥ তুলামিথুনকুণ্তেষু নষ্ট 
দ্রবাং বিলোক্ষয়েৎ। মৃত্রস্থানে গৃহস্তান্তে নষ্টং বন্ত বিলোকয়েৎ। 

ইতি প্রশ্নে বুধৈর্বাচ্যং স্থান গ্রহভাবতঃ ॥ তুর্ধযে তুরযযপতি- 
বাপি তুর্যভাবেইপি যোগ্রন্কঃ ৷ লগ্ৃতুর্য্যে শনিস্তিষ্ঠেৎ শত্ত্রশালা- 

মান্নষৈঃ॥ অথ জায়াপতিল গাদ্িীয়ে দশমেইপি বা। তদ! | গং বদেৎ॥ গুরৌ দেঁধাঙ্গনারামে ভৌমে বহ্িমমীপগে । 

কম্মকরশ্চৌরোহ্থৰ! কর্মরী ভবেং॥ জায়েশোযদিতুঙ্গঃ স্তাত্তণা! | লগ্নে তুর গতে হৃর্য্য নষ্টং তত্র গবালয়ে ॥ গ্রহস্বামী চ যত্রৈব 

মাহা চ তত্করী। হূর্যেইস্তপে পিতা চৌরঃ শুক্রে পত্ধী ভপ্তঃ | বিশ্রামং কুরুতে তরীং। লগ্নে তুর্য্যে স্থিতে শুক্রে ভ্্রীবিশম- 

এনৌ। অস্তপে চ গুর বাচ্যোগৃহম্বামী চ তস্করঃ। ভৌমে | প্রদেশতঃ ॥ বুধে তু চিত্রশালায়াং লক্ষবূপসমীপগম্। তৃর্য্যে 

ন্বাতাহথবা পৃজোমিত্রং বা স্বজনোবুধে ॥ স্থিরোদয়ে স্থিরাংশে 1 গুভগ্রটৈশ্মাত্রাশুচিস্থানে নিয়োজয়েৎ। তুর্যে ক্ররগহৈঙ্ধাত্রা 

বা বর্গোত্তমগতেহপি বা । স্থিতং তত্রৈব তদ্ বাং স্বকীয়েনৈব | বিরপপথমধ্যগা: । পিবারাত্রিহৃতং বস্ত লগ্নে ধ্যেদুবীক্ষিতে | 

চোরিতম ॥ ইতি চৌরপুচ্ছ। । চন্ত্রথক্ষগতং নষ্টং হৃঠং তুক্রত্ব তস্কৈ॥ ইতি বস্তজ্ঞানম্ ৪ 
অথ দিগ্দ্রানম্। যি চক্ত্রোবলী লগ্নে তধ] পূর্বগ তং বদেৎ। 

পশমে চন্ত্রমাঃ প্রমে তদ। নষ্ট দঞিণে ॥ সপ্তমে চ ভবেচন্্র- 
দা বিতঞ্চ পক্ষিষেগ: চতৃর্থে চনদ্রমাঃ প্রশ্নে সৌমা। দিগ্বাচ্যে 
বুধৈঃ। অগ্রিরাশৌ চ পুরে স্তাজ্জলরাশৌ তথোন্তরে । পশ্চিসে ] 

ইতি দৈবজ্ঞবল্লভানাম প্রশরগ্রন্থ; সমাপ্তঃ | 

ইতি শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়েন মংকলিতে প্রকাশিতে চ 

কলিতজ্যোতিষে লাগ্নিকপ্রশ্নগণনা 

সমাপ্ত । 

১০০০০ 



অঙ্ক ও রেখাসাম্দ্রিক। 
উপক্রমণিকা । 

স্পা 

মানব জাতির মধ্যে কি পুকষ কি স্ত্রী, সকলেরই কর 
চরণ ললাট প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ভাবী শুভাশুভ 
ঘটনা অঙ্কিত আছে। কোন্ ব্যক্তি কোন্ শকে কোন্ 
মাসে কোন্ তিথিতে কোন্ নক্ষর্্জে কোন্ লগ্মে জন্গি- 
য়াছে, এবং তাহার জন্ম কালে: কোন্ গর কোন্ 

স্থানে ছিলেন, প্রশ্ন কালে বা অঙ্ঈপরীক্ষা কালে কোন্ 
গ্রহের দশ! বা অন্তর্দশা ভোগ হইতেছে, এতৎসমুদ্রায় 
করকোঠী দর্শনে অথবা! ললাটাদি অঙ্গবিশেষ দর্শনে 
অবগত হওয়া যাইতে পারে । বিশেষত ভবিষ্যতে কোন্ 

ব্যক্তি সুখ ভোগ করিবে, কোন্ ব্যক্তি এন্বধ্য ভোগ 
করিবে, কোন্ ব্যক্তি টৈন্যদশ! প্রাপ্ত হইবে, কতকাল 
জীবিত থাকিবে, কয়টী পুত্র বা কন্যা হইবে, পুত্র কন্যা- 

দিগের মধ্যে কয়টী জীবিত থাকিবে, কোন্ সময় শোক 
বাক ভোগ করিবে, কোন্ সময় রাজসন্মান, ভোগ 
করিবে। কোন সময় বাণিজ্যা্দি করিলে লাভ করিতে 

পারিবে, কোন্ সময় বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইলে ক্ষতি- 

সমুদায় বিষয়, কর চরণ ললাট প্রভৃতি অঙ্গ প্রতঙ্গের 
চিহ্নাদি ত্বারা জ্ঞাত হইতে পারা যায়। 

কোন্ রমণী সুলক্ষণা, কোন্ রমশী বন্ছকাল পতি 
পুত্রের সছবাসে সুখ ভোগ করিবে, কোন্ কামিনী বন্ধ্যা 
হইবে কোন্ব কামিনী বিধবা হইবে, কোন্ কামিনী 

শ্বশুরঘাতিনী বা] দেবরঘাতিনী হইবে কোন্ কামিনী 
বিধবা! হইয়া অপরের দাসী হইবে, কোন্ কামিনী কুলটা 

হইলে, কোন্ কামিনী যাবজ্জীবন পরম সুখে কালাতি- 
পাঁর্ছরিবে, কোন্ কাহিনী রাজমহ্যী হইবে, ইত্যাদি 
মুদ্রায় ভাবী বিষ্যাও এ রূপে আলোকের কর চরণ 

প্রভৃতি অঙ্ক প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়! জ্ঞাত হওয়া যাইতে 
পারে। এই কারণে মনু প্রভৃতি ধর্ম শাস্ত্প্রণেতা 
মহ্র্ষিগণ কন্যার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষ। করিয়া বিবাহ করি- 
বার বিধান করিয়াছেন, এবং তীহারাও কিছু কিছু 
স্ত্রীলোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শুভাশুড় লক্ষণ ব্যক্ত করিয়া 
শিয়াছেন । 

অঙ্গ প্রত্ঙ্গের চিহ্ন দর্শনে কোন্ ব্যক্তি ধার্টিক 
হইবে বা পাপিষ্ঠ হইবে, সচ্চয়িতর ছুইবে বা চুশচরিত 

হইবে, সাধ হইবে বা! ছূর্ত্ত হইবে, স্বদারনিরত 
হইবে বা লম্পট ও বেশ্যাসক্ত হইবে, প্রভু হইবে 
বা দাস হইবে, নিরীহ হইবে বা ছুর্দাপ্ত হইবে, 
পরোপকারী হইবে বা পরানিষটপরায়ণ হইবে, অত্ীয়- 
স্বজন-প্রাতিপালক হুইবে, বাবন্ধু বান্ধবের কষ্টদায়ক 
হুইবে, গুকজনভক্ত হইবে; বা গুকলোকের অসস্তভোষ- 
কর হইবে, লোকরঞ্জন হুইবে বা! লোকবিদ্বিউ হইবে, 
পরধনে স্পৃহীরছিত হুইবে বা পরস্বাপহারী হইবে, 
লোভী হইবে ব! নিলেোত হইবে, বিনীত হইবে, বা 
গর্বিত হইবে, ইত্যাদি জমুদায় ভবিষ্যৎ বিষয় কর চরণা- 
দির চিহ্ন দৃষে জ্ঞাত হইতে পারা যায়। 

রেখা সামুদ্রিক ও অঙ্ক সামুদ্রিক প্রস্তুতি যে সকল 
গ্রন্থে উক্ত কর চরণাদি অঙ্ক প্রত্যঙ্গের লক্ষণ চিহ্ন রেখা 
ও অঙ্ক প্রভৃতি নির্দিউ আছে, যে সমুদায় গ্রন্থ অভ্যাস 
করিলে নরনারীর সমুদ্রীয় ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
ঘটনা সম্পূর্ণ রূপে অভ্রান্ত রূপে বলিয়া দেওয়া যাইতে 
পারে, যাহার সাহায্যে কোন কোন যোগী ত্রিকালদর্শী 
বলিয়! বিখ্যাত হইয়াছেন, যে সকল গ্রন্থ সাধারণে প্রচাঁ-, 
রিত নাই, যে সমদায় পুস্তক বঙ্গতুমিতে বিলুপ্তপ্রায় 

৯২ 



২. াসুড্িক। 

হইয়াছে, বে সকল পুস্তক কেহ সহজে অন্য ব্ক্তিকে অসীম বড় অসীম কোঁশলে জূশেষ পরিশ্রমে & সমু 
দেন না বা শিখান না, যে সকল গ্রন্থ পাশ্চাত্য বাদাক্ষি- গ্রন্থ অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়াছি, 'এবং” সেই জমুদায় 
গাত্য কোন কোন মহায্মার গ্ছে ও কোন কোন যোগীর গ্রন্থ হইতে ঙ্কলন করিয়া ক্রমশঃ কর চরণাঁদির লক্ষণ ও 

হৃদয়ে অতিযত্বে অতি গোঁপনে সংরক্ষিত হইয়াছে, আমর! নিটরিরালারগারগার দিত 

/ 
চে 

অঙ্ক সামুদ্রিক হস্ত পাঞ্জা । রেখ! সামুদ্রিক হস্ত পাঞ্জা। 
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অন্ক ও রেখ! সামুদ্রিক । ৩ 
 পু্ঈপৃষ্ঠায় যে ১ নং হ্তের- প্রতিমূর্তি অঙ্কিত 

হইল, তাহা দেখিয়] প্রথমতঃ প্রধান প্রধান রেখা কয়েক- 
চীর সংজ্ঞা শিক্ষা করিতে হইবে । এ প্রধান প্রধান 
রেখার নীম পরিজ্ঞাত না থাকিলে করতলের বিভাগ 
কর! ও সেই; বিভাগ স্বারা স্থানবিশেষ নিরূপণ পুর্ব্বক 
সেই সেই স্থানস্থিত চিষ্তুবিশেষ নির্দেশ করিরা শুভা- 
শুভ ফল ব্যক্ত করিতে পারা দুর্ঘট। 

১ অঙ্কিত অঙ্কুলির নাম অঙ্গ, ২ অঙ্কিত অঙ্গুলির 

নাম তর্জনী, ৩ অঙ্কিত অঙ্কুলির নাম যধ্যমাঃ ৪ অঙ্কিত 

অঙ্কুলির নাম অনামিকা, ৫ অন্বিষ্ঠি অস্থুলির নাম কনিষ্ঠা। 
যে রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মুপের নিকট হইতে আন্ত 

করিয়া অনামিকা ও মধ্যমার মূলের নিকট নিয়] তর্জনী মূল 
অতিক্রম করিয়াছে, অথবা! তর্জনীমূলী ভিম্ুখে কতক দূর 
পর্ণ্যন্ত গমন করিয়াছে, তাহীর নাম আয়ুরেখা । কেহ কেছ 

ইহাকে আয়ুরেখা না বলিয়া ভোগিরেখা বলিয়। নির্দেশ 
করেন । যথা, ১ নং হস্তের ক-_খ রেখা দেখ। এ রেখার 
পার্খেযে আর একটী দীর্ঘ রেখা উর্দাগামিনী হইয়াছে, 

তাহার নাঁম মাতৃরেখা । যথা, ১ নং হুস্তের গ-_ব রেখা 

দেখ । যে রেখা করতলমুলের মধ্যস্থান হইতে আরন্ত করিয়া 

 মাতৃরেখার উর্ধাদেশ স্পর্শ করিয়াছে, অথব1 তাহার 
নিকটে গমন করিয়াছে, তাহার নাম পিতৃরেখ! কেহ কেহ 
ইহাকে আমুরেখা বলেন। যথা, প-ব রেখায় দৃর্চি 

কর। যে রেখ! পিতৃরেখার "মূলের নিম্ধদেশ হইতে 

আরন্ধ হইয়া মধ্যমাঙ্কুলিমূলের দিকে ধাবমান হইয়াছে, 
তাহার নাম উর্থীরেখা। যথা, রস রেখা দেখ। যে 

রেখা পিতৃরেখার পার্খে অন্ুষ্ঠের মুলে উর্ধগামী হইয়াছে, 

তাহার নাম পরস্থাপ্তি রেখা । যথা, ধন রেখ! দেখ । 
. অঙ্গুলি সমুদ্রীয়ের মূলে যে পর্ব আছে, তাহার নাম, 

প্রথম পর্বঃ মধ্যক্ছিত পর্ধের নাম দ্বিতীয় পর্বঃ অগ্রভাগ 

স্থিত পর্বের নীম তৃতীয় পর্ব । অঙ্গুষ্ঠে তৃতীয় পর্ব 
মাই। অঙ্গুলি জম্ুদায়ের মুল স্থিত গ্রন্থির নাম প্রথম 

রর মধ্যসথতএস্থির নাম দ্বিতীয় গরা্থিৎ অগ্রভাগস্থ 
গ্রন্থির নাম তৃতীয় গ্ন্থি। অস্ুঠে তৃতীয় গ্রন্থি নাই। 

১ নং হুস্তের প্রতিকৃতিতে যেমন রেখাসাসুস্দ্রিকের 
চিছ্ু প্রাপ্ত হওয়৷ যায়, সেইরূপ ২ নং হস্তে অঙ্কসামুদ্রি- 
কের লক্ষণ ও কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইতেছে। হুস্তের উপরি 
একটী রাশিচক্র কণ্পনা করিতে হইবে । এ রাশিচক্র 
কণ্পনার সময় মধ্যমান্থুলির মূলদেশ হইতে করতলের মুল- 

দেশ পর্গ্যন্ত একটী সরল রেখ। টানিতে হইবে । পরে এ 
রেখার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া আর একটা রেখা! বিপরীত 

দিকে টানিলে এ রেখাঘ্বয়ের যোগে একটা বজ্তাক্কতি 
হুইবে। পুনর্ব্ধার উহার উপর কনিষ্ঠা ও তর্জনীমুূল হইতে 
আরম্ভ করিয়া আর একটী বজ্পাকতি রেখ! টানিবে। 
তাহাতে করতল আট ভাগে বিভক্ত হুইবে। পরে 
তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যস্থল হইতে কনিষ্ঠামুলের নিশ্ব 
পর্য্যস্ত একটী রেখা কিঞিঃৎ বক্র করিয়া! টানিবে। তাহাতে 
করতল একাদশ ভাগে বিভক্ত হইবে । পরে করতল- 

মূলের নিম্ন দিকে একটা রেখা টানিয়া এই গৃহ দুই অংশে 
বিভক্ত করিবে । এই রূপে করতলে দ্বাদশ রাশিতে 

বিভক্ত একটী রাশিচক্র প্রস্তুত হইবে । 
কোন্ শকে জন্ম হইয়াছে, কোন্ মাসে কোন্ পক্ষে 

কিব।রে কোন্ তিথিতে জঙ্গিয়াছে; তৎকালে কোন্ 

গ্রহ কোথায় ছিলেন, করপরীক্ষা কালে কোন্ গ্রহের 

ভোগ হইতেছে, এই সম্ুদার করতলের স্থান বিশেষ স্থিত 

অঙ্কবিশেষ দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে । পরে যথা! 

স্থানে ইহার বিশেষ বর্ণন করা হইবে । এক্ষণে অঙ্কিত 

করতল দৃষ্টে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কোন্ স্থানে 
শক বা রাশি বা মাস বা তিথির অঙ্ক বা রেখ! প্রাপ্ত 

হওয়] যায়। 

কর চরণ ললাট প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা! করিয়া 
পূর্বে প্রথমতঃ প্রশ্নকর্তার আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত একবার 
দৃ্ধি করিয়া! সমুদায় অবয়বের লক্ষর্ণ। স্থ,ল রূপে পরীক্ষা 
করিবে । যে রূপে অবয়ব দর্শনে এই স্থূল পরীক্ষা 
করিতে হইবে, তাহা! সামুদ্রিক গ্রন্থ হইতে নিম্ষে ক্রমশঃ 
প্রদর্শিত হইতেছে । 



৪ | . সামুদ্রিক) . 

সাম্দ্রিকম। 
পরীক্ষণ উবাচ--কীদৃশঃ পুরুষে! বন্দ্যোববন্দ্যো বা কীদৃশো ভবেৎ। 

কন্ত। বা! কীদৃশী শন্তা গন্থিতা বাপি কীদৃশী ॥ ১॥ 

মহেশ উবাচ--শৃণু কুষ্ প্রবক্ষ্যামি সমুদ্রবচনং যথ]। 

লক্ষণন্ত মনুষ্যাণাম্ একৈকেন বদাম্যহম্ ॥ ২। 
বামভাগে তু নারীণাং দক্ষিণে পুরুষন্ত চ। 
নির্দিষ্টং লক্ষণং তেষাং সমুদ্রেণ যথোদিতম্ ॥৩1 

পূর্বমাধুঃ পরীক্ষেত পশ্চাল্পক্ষণমেব চ। 
আযুহ্ণীনং নরাণাথেৎ লক্ষণৈঃ কিং প্রয়োজনম্ 181 

পীর জিম্ভাসা করিলেন। কীদৃশ লক্ষণ যুক্ত 

পুঁকষ প্রশংসনীয় এবং কীদৃশশ লক্ষণাক্রান্ত পুরুষ 

নিন্দনীয়, কীদৃশ লক্ষণ সমস্থিতা কন্যা প্রশস্তা ও কীদৃশ 

লক্ষণ বিশিষ কন্যা অগ্রশম্তাঃ ইছ1 পরিজ্ঞাত হইতে 

ইচ্ছা! করি। ১ 

মহেশ্বর কছিলেন । কষ ! আমি সাম্মদ্রিক বচনানু- 

সারে এক এক করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নর ও নারীদিগের 

লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২ 

সমুদ্র কর্তৃক নিরূপিত হুইয়াছে যে, নারীদিগের বাম 
ভাগে এবং পুকষদিগের দক্ষিণ ভাগে সামুদ্রিক লক্ষণ 

'নর্দিষ হইয়া থাকে ।৩ 

সর্বাগ্রে পরমায়ু পরীক্ষা করিয়া পশ্চা অন্যান্য 

লক্ষণ পরীক্ষা করিবে । যাহার পরমায়ু নাই, তাহার 
জিদান হাহ হজে হায়ার ৪ * 

পয ও ক, শপ পপ পা এপ -. ও সঞ 

* অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষ ারু কররেখা পরীক্ষা দ্বারা ললাট 

প্র্থতি পরীক্ষা! দ্বারা পরমায়, জ্ঞাত হইবার অনেক উপায় 
আছে। আকার দর্শনে পরমায়ু পরিষ্গাহ হইবার জন্য বৈদ্যক 
শাস্ত্রে সুশত গ্রন্থে যে রূপ উপদেশ আছে, তাহা এস্থলে 

প্রথমতঃ প্রকাশ 47 সথশ্রুতের স্তর স্থানে পঞ্চ 
অধ্যায়ে আছে যে, ১: 

ললাটদেশ মহান্ হইলে, অঙ্ুলির পর্ব উচ্ছাস (যে শ্বাস টানিয়। 
লওয়া যায়), বা এবং চক্ষু দীর্ঘ হইলে, জর স্তনত্বয়ের মধ্যভাগ 

এবং বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ হইলে, জজ্ঘা! মেঢ়, এবং গ্রীবা ইত্থ হইলে, 
বর এাতি এবং বুদ্ধি গভীর হইলে, স্তনত্বয় শরীরে অঙুচ্চ এবং 

০ পপ পা তর 

পুরুষলক্ষণং-_পঞচদীর্ঘং পঞ্ছগ্মং পঞ্চনুক্ষং যড়ু্তম্।”- 
সপ্তরক্তং ত্রিগন্তীরং ত্রিবিশালং প্রশন্ততে ॥৪॥ 

পুকযলক্ষণ। 

যদি পঞ্চ অঙ্গ দীর্ঘ হয, চারি অঙ্গ হয পঞ্চ অঙ্গ 
সুদ্মম হর, ছয় অঙ্গ উন্নত হয়ঃ সপ্ত অঙ্গ রক্ত? রন ছয়, তিন 

অঙ্গ গভীর হয়, এবং তিন অঙ্গ বিশাল হয়, তাহা হইলে 

তাহা উত্তম প্রশস্ত ও মহাপুকষের লক্ষণ ॥ 

দৃঢ়ভাবে খ্কিলে, কর্ণ দীর্ঘ লোম-বিশিষ্ হইলে, মস্তি মস্তকের 
পশ্চান্তাগে থাকিলে, এবং স্নান ও অন্থলেপন করিলে মৃষ্ধি, হইতে 
শরীরের নিম়্ভাগ ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকিলে, এবং সকলের 
শেষে হদয়দেশ শুফ হইঙ্গেনীয় দীর্ঘ হইয়া থাকে । এই লক্ষণ 
গুলির সমস্ত লক্ষণ বিপরীত হই লে আমু অন্ন হয়, এবং কিয়দংশ 
লক্ষণ বিপরীত হইলে, মধ্যম হয়। 

ধাহার শরীরে শিরা ন্নায়, বা সন্ধি দৃঢ় ভাবে নিহিত, অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ পরস্পর দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট, ইন্দ্রিয় সকল স্থির এবং শরীর 
উত্তরোস্তর সুদৃশ্য হইয়। উঠে, সেই ব্যক্তিই দীর্ঘজীবী । যিনি 
জন্মাবধি অরোগী, এবং শরীর জ্ঞান ও বিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে অল্লে 
অল্পে বৃদ্ধি প্রা্চ হয়, তিনিই দীর্থজীবী । অতঃপর মধ্যম আয়র 
লক্ষণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাহার চক্ষুদ্বয়ের অধোভাগে 
ছুই তিন বা ততোধিক রেখ! থাকে, পাদ ও কর্ণ মাংসল, 
পৃষ্*-দেশে উদ্ধরেখ৷ এবং নাসিকার অগ্রভাগ উচ্চ, তাহার 
পরামায়, সপ্ততি (৭০) বৎসর। অতঃপর অল্লায়র লক্গণ 
কহিতেছি, শ্রবণ কর। পর্ব সকল্ হুস্ব, শিশ্ন বৃহৎ, 'বকষঃস্থল 
লোম ও মাংস হীন, পৃষ্ঠদেশ অপ্রশস্ত, কর্ণঘয় উপযুক্ত স্থান 
অপেক্ষা কিছু উর্ধ ভাগে স্থিত, নাসিক! উচ্চ, কথ! কহিতে 
বা হান্ত করিতে দস্তের মাংস দৃষ্ট হওয়া, এবং ভ্রান্ত ভাবে দর্শন 
(পাগলের মত চেয়ে থাকা,) এই সকল লক্ষণবিশিষ্ট হইলে 
আয়ু, পঞ্চবিংশতি বৎসর হয়। 

তদনস্তর আয়ু বিজ্ঞানের নিমিত্ত অক্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাণ 

বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছি। শরীর হত পাদ মস্তক 
প্রভৃতিকে অঙ্গ কহে। অঙ্গের সকল অবুুংকে প্রত্যঙ্গ রল! 
ধায়। পায়ের বৃদ্ধাঙ্ছলি এবং প্রদেশিনী র্ত্যেকেই আপনার 
অঙ্গুলির ছুই অঙ্গুলি করিয়া আয়ত হইবে । মধ্যমাঙ্গুলির আঁয়- 
তন প্রদেশিনীর পাঁচ ভাগের চারি ভাগ, অনামিকার আনউগ 

মধ্যমাঙ্গুলির পাঁচ ভাগের চারি ভাগ, এবং কনিঠাঙ্গলির আয়তন 



সামুদ্রিক। ৫ 

: থাই নেতয়ং কুক্ষী বৌ তুক্নাসা তখৈব চ। . 
স্তনয়োরস্তরঞেব পঞ্চদীর্ঘং প্রশস্ততে ॥ ৬॥ 

বান্থ্যুগল, নরনধুগাল, কু।ফঘর ন।.।।পুট এবং স্তন- | 

ঘয়ের মধ্যন্ছল, এই পঞ্চ আগ ফি দীর্ঘ হর, তাহ! হইলে 
প্রশব্ত । ৬ 

গ্রীবাথ কর্ণ? পৃঠঞ হন্ে জজ্বে সুপুজিতে ।  . 

চত্বারি যন্ত হুস্বানি পৃজাং গ্রাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥ ৮1 

নাসানেত্রঞ্চ দস্তাশ্চ ললাটঞ্চ শিরস্তথ]। 

হদয়খ্ব বিজ্ঞেয়মুন্নতং ষট, প্রশস্ততে ॥ ৯ ॥ 
না।সকা॥ নেত্র, দন্ত, লল।ট. মস্তক, হ্বদয়, এই ছয় 

| অঙ্গ উনও হইলে প্রশংসনীর হযা। ৯ 
পাণিপাদ তলৌ। রূক্তৌ ৫১ ত্র/স্তরনখানি চ। 
ত।লুকাধরজিহ্বা চ সপ্তরক্তং প্রশন্ততে ॥ ১০ ॥ 

পাণিতল, পা«তল» নয়নপ্রীন্তঃ নখ, ভালুঃ অধরঃ 

প্রীব! কর্ণঘয়, পৃষ্ঠদেশ ও জতঙ্ঘাঘবয় কটিদ্েশ, এই | জিহ্বা, এই সপ্ত জপ রক্তবণ হইলে প্রশস্ত । ১০ 

অঙ্গচতুষটয় হুস্য হইলে প্রশংসনীয় । থে পুকবের এই 
অঙ্চতুউয় হু, তিনি ট্রি 'সর্বত্র সক্মীমিত হইয়া 

থাকেন। ৭ ০ 

চুষ্মাণ্যুলিপর্ব পি ত্তকেশনখস্চ। 

শ্বরো বুদ্ধিশ্চ নাঁতিশ্চ ত্রিভ স্তীরমুদাহৃতম্। 

্রয়ং যন্ত তু বিস্তীর্ণং তন্ত শ্রীঃ মর্ব্বতোমুখী ॥%১১৭। 
স্বর বুদ্ধি ও নাভি, এ “িনটী গন্ভীর হইলেই 

প্রশস্ত । বক্ষঃস্থল, মস্তক, ললা, এই তিন স্থান খদি 

.পঞ্চনুক্কাণি যেষাং হি তে নরাঃ দীর্ঘভীবিনঃ ॥ ৮ | 

অঙ্গ, লিপর্ব, দন্ত কেশ, নখ ও চর্ম, এই পঞ্চ অঙ্গ 

হার হক ভন দ্বীন”. 

রে সওযোা১  ৮-৫রসি শি ও 

উরি 

মণিবন্ধ হইতে কুর্পর যোড়শ অঙ্গুল। করতল বড অহুল 

দীর্ঘ এবং চারি অস্গুল বিস্তার বৃদ্ধাঙ্গুলির মূল হইতে প্রদ্দে- 

 শিনীর অন্তর ছুইটী মাস, পরিমিত, এবং কর্ণ হইতে 
অনামিকার পাঁচ ভাগের চারি ভাগ । পায়ের তলা! হইতে অঙ্গু- ! অপাঙ্গের অন্তর পঞ্চ অঙ্গল। প্রদেশিনী এবং অন।মিকার 
লির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত চারি অন্থুল আয়ত এবং পঞ্চা্থুল | অস্তর. সার্ধ ছুই অঙ্গলি। কনিষা এবং বৃদ্ধাঙ্গংলির অস্তর সার্ধধ 
বিস্তত। পাঞ্চিদেশ ( গোড়ালী ) পঞ্চাঙ্থুল দীর্ঘ এবং চতুরঙ্গুল তিন অঙ্গ,ল। মুখ ও শ্রীবা প্রত্যেকের বিস্তার দ্বাদশ অঙ্গুল। 
বিস্তৃত । পাদ (পায়ের পাত1) চতুর্দশ অঙ্গুল দীর্ঘ । গুলফ | নাসিকার  ছিদ্রভাগের পরিমাণ অঙ্গলির. চারিভাগের তিন- 
জত্যা। ও জাছুর মধ্যস্থলের বিস্তুতি চতুর্দশ অঙ্গল। জক্ঘা ্টা- ভাগ। চক্ষুর তারার পরিমাণ চক্ষুর চারিভাঁগের তিনভাগ। 
দশ অঙ্ুল। জানুর উপরিভাগ ্াত্রিংশৎ অঙ্গুল দীর্ঘ। এই দৃষ্টির (চক্র পুন্তলির) পরিমাণ তারার নবম ভাগ। মন্ক 
উভয়ে পঞ্চাশৎ অঙ্গুল দীর্ঘ । জজ্ঘ| দীর্ধে উরুর সমান নহে। | (যে স্থানে মস্তিষ্ক খখাকে ) হইতে সন্মুখের কেশস্ত (যে স্থানে 
বৃধণ (কোষ) চিবুক দশন নাশা-পুট মূল এবং নয়নের | চুধের গোড়া শেষ হইয়াছে সেই স্থান) পর্যন্ত একাদশ অঙ্গুল । 
মধ্যস্থল, ছুই অন্ুল। শিল্প বদন-মধ্য (মুখের ই1) নাঁশা কর্ণ | মন্তক হইতে পশ্ান্তাগের কেশাস্ত পর্য্যন্ত দশ অঙ্গল। এবং 
ললাট গ্রীবার উচ্চতা এবং চক্ষুর আয়তন চারি অঙ্কুল। যোনি | প্রত্যেক কর্ণ হইতে অং্টু (ঘ।ড়ের মধ্যভাগ) সপ্ত অঙ্গল। 
দেশের বিস্তার দ্বাদশ অঙ্গুল (১)। এবং শিশ্নদেশ হইতে নাভি, | পুরুষের বক্ষ:ক্থলের পরিমাণ স্ত্রীলোকের কটি এবং ভ্রীলো- 
নাভি হইতে হৃদয়, হৃদয় হইতে শ্রীবা এবং স্তন ত্বয়েরও পরস্পর কের বক্ষঃস্থল অাদশ অঙ্গল, সেই পরিমাণ পুরুষের কটিদেশ 
অন্তর ও মুখের দ্ীর্ঘত! দ্বাদশাজুল। মণিবন্ধ (হাতের কবজা) রবের পরিমাণ সর্ধতোতাবে একশত বিংশতি অঙ্ুল। 
ও প্রকোন্ঠের ( কন্ধুয়ের অধোভাগের ) স্,লত্বও দ্বাদশ অন্থল।1 আপন অঙ্গলির পরিমাণ নুঁ-.দেহের যে প্রকার 
ইঞস-বন্ধির বিশ্ব. এবং স্ন্ধদেশ ও কৃর্পরের (কহুয়ের), পরিমাণ বলা হইল, পুরুষ কিম্বা নারী সেই রূপ পরিমাণ বিশিষ্ট 

যোড়শ । হস্ত চতুর্বিংশতি অস্থুল। ভুজদ্বয় | হইলে দীর্ঘজীবী ও ধনবান্ হয়। অধিকাংশ অঙ্গের পরিমাণ 
ঘাবিংশৎ (বস্িশ) অঙ্গুলি । উন স্বাত্রিংশৎ অঙ্গুল। | পরক্য হইলে মধ্যম রূপ আর ,ও ধনলাত,হয়, এবং কোন অঙ্গই 

---ঁীটী এ প্রকার পরিমিত না হইলে বা অন প্রত্যঙ্গের অনতাগ এরা 
পরিমিত হইলেও অগ্লায়্.ও ধন-হীন হয়। 

২২ 
রাভিনা নি 



সামুদ্রিক । 

নিশ্তীর্ণ হয়, তাহ! হইলে ভাহা! প্রশস্ত । বহার এই ভিন | পাঁণিতল রক্তবর্ণ, ভাদৃশ ব)কি রাজ্য লাভ কর্নে। ১৬. 

অংশ বিস্তীর্ণ, তিনি সর্বতোভাবে লক্ষ্মীর আশ্রয় হুইয় 

থাঁকেন। ১১ ৃ | 

উরঃ শিরে। ললাটঞ্চ জিবিস্তীর্ণং প্রশস্ততে । 

কটিবিশাল। বহুপুত্রভাগী বিশালহস্তো। নয়পুঙ্গবঃ স্যাৎ। 

উরে! বিশালং ধনধান্যভাগী শিরে! বিশালং নরপুজিতঃ ম্তাৎ॥ৎ২ 

ধার কটিদেশ বিশাল, তিনি বন্থপুত্রশালী হন, 

যাহার বান্ধ দীর্ঘ, তিনি বরশ্রেহ সন, যাহার হদয় 
বিস্তীণ, 

ভিনি ধনধান্যশালী হুইর1 থাকেন, যাহার মস্তক বিশাল, 

ভিনি মনুষ্যমধ্যে পুজনীয় ছন। ১২ 
নস্রীস্তাজতি রক্তাক্ষং নার্থঃ কনকপিঙ্গলম্। 

দীর্ঘব/হুং নচৈম্বর্যাং ন সৌধ্যং প্রহসন্থুখম্॥ ১৩ 

যে ব্যক্ষির নয়নের প্রাস্তভাগ রক্তবর্ণ, লক্ষ্মী তাহাকে 

কখন পরিত্যাগ করেন না। যাহার শরীর তগ্ুকাঞ্চনের 

ন্যায় গেখুরবর্ণ; ৫ ব্যক্তি কখন নির্ধন হয় না। যে ব্যক্তির 

দীর্ঘবান সে কখন এঁর) হইতে বিচ,ত্ হয় মা। বাছার 

সহাস্থ মুখ, সে কখন দুঃখভোগ করে না ।১৩ 

কদাচিদ্দস্তরে। মুর্খঃ কদাচিৎ লোমশঃ সুখী । 

কদাচিত্ব,ন্দিলে| ুঃখী কদাচিৎ চঞ্চল। সতী ॥ ১৪ । 

যাহার দন্ত উন্নত তাদুশ ব্যক্তিও কখন কখন মুর্খ 

হয় এবং কখন কখন লোমশ ব্যক্তিও সুখী হইয়া থাকে । 

মেব্যক্তি তুন্দিল অর্থাৎ যাহার তু ডি আছে, ভাদৃশ 

ব্যক্তিও কখন কখন দুঃখ ভোগ করে। চর্ধালা কামিশীকেও 

কখন কখন প (তিব্রতা হইতে দেখা যায় । ১৪ 

নেত্রন্গেহন সৌভাগ্যং দস্তত্নেছেন ভোজনম্। 

হস্তত্দেছেন চৈশ্বরয্যং পাদক্ষেহেন বাহনম্ | ১৫ ॥ 

যাহার নয়নদয় ন্বিষঈ। সে সৌঁভাগ্যশালী হয় । যাহার 

দস্তগুলি চি্ষণ, লে উপাদেয় ভ্রব্য ডোজন করিয়া! 

থাকে । যাছার করজল নিঞ্জ, লে এষ ভোগ করে। 

যাহার চরণ স্সিষ, সে যানবাহন ভোগ করিয়! থাকে। ১৫ 

আকর্পকঠিনৌ হন্ডৌ পাদাবধ্বনি কোমলো ॥ 

ষন্ত পাণিতলৌ রক্কৌ তণ্ত রাজ্যং বিনিদ্দিশেৎ ॥ ১৬ ॥ 

, কর্ম না করিয়াও বাহার হস্তদবয কঠিন হয়, পথজমগ 
করিয়াও যাছার চরণয় কোমল থাকে এবং যাার 

দীর্ঘলিঙ্গেন দারিদ্র্ং স্ব,ললিঙগেন নির্ধানঃ। 
কশলিঙ্গেন সৌভাগ্যং হম্বলিঙ্গেন ভূপতিঃ ॥ ১৭॥ 

যাহার লিঙ্গ দীর্ঘ, সে দরিদ্র হয়। যাহার লিক্ষ স্থল, 
সে নির্জন হইয়া থাকে। যাহ'র লিঙ্গ ককশ//৫স সৌঁতাগ্য- 
শালী হয়, যাহার লিঙ্গ হুত্য, সে রাজ] ছয়। ১৭ 

ক 0 সি ০০ 

(্স্থান্তরে) চিন্নাদি দ্বাং। রাশি নিরূপণ। 
ক্রবোর্ধে)চ যা রেখা রজ্বর্ণা তবেদঘদি । 

মেষরাশিং বদেস্ীদান্ শঙ্ষীরেণ চ ভাষিতম্॥ ১॥ 

নর কিন্বা নারীর অ্মের' মধ্যগত যে রেখা, তাহা! বদি 
রক্কবর্ণ হয়, তাহা! ছইলে তাহার যেব রাশি হইবে। ১ 

তস্যোর্ধে যদি রেখ! স্যাৎ নীলবর্ণ| চ দীর্থিকা । 

তস্যায়ং বৃষরাশিঃ স্যাৎ মুনিন। গদিতং পুরা ॥২॥ 

যদি এ রেখার উর্ধে নীলবর্ণ ও দীর্ঘ কোন রেখা থাকে 
তাহা হইলে তাহার রবরাঁশি হুইরে। ২ 

নাসাগ্রে মস্য চিহ্নং স্যাৎ বর্ত,লাকারসংযুতম্। 
কিঞিচ্ছুরুং বিজানীয়াৎ মিথুনং রাশি তহ্বদেৎ ॥ ৩॥ 

যদি ফ্কৌন ব্যক্তির নাসিকার অগ্রভাগে কিঞিৎ শুর 
বর্ণ বর্তুলাকার কোন চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে তাহার 
মিথুন রাশি হইবে। ৩ 

শুরুবর্ণ। চ যা রেখা! ললাটে যদি দৃ্ঠতে । 
* তন্ত রাশিং বিজানীয়াৎ কর্কটং শুভলক্ষণম্ ॥ ৪ ॥ 
বাহার ললাটে শুক্র বর্ণ কেন রেখা দৃষট হয়, ভাহার 

কর্কট রাশি। এবং সেইটী শুভ চিন্তু জানিবে। ৪ 
গৌররূপা চ যা রেখা যদ্দি স্যাৎ নেত্রসংস্থিত] ॥ 
সিংহরাশিং বদেত্বীমান্ কিঞ্িৎ হত্যার তিত্তথ! ॥ ৫ ॥ 

যে ব্যক্তির নেত্রে কিঞ্চিৎ খর্ব গৌঁরবর্ণ কোন চি 
থাকিবে, তাঙ্ছার নিংছরাশি ॥ & ৫ 

নাসামূলে চ যচ্চিন্কং দৃষ্ঠতে গীতবর্ণকমূ। 
কন্যারাশিং বিজানীয়াঘর্তলাকারমেব চ.॥ ৬ ॥ 

যাহার কন্যা রাশি:হুইবে, তাহার নালিকার মূলদৈশে 
বর্তলাকার ললীতবর্ণ কোন চিন্ধ থাকিবে 
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| যা স্যাদরুণং বরণ, চিৎ ভিষন চাধরে । 
তদা তস্য বিজানীয়াৎ তুলারাশিং ক্রমেণ তু ॥ ৭॥ 

ছুখী হয়। অপ্পরেখা থাকিলে ধনহীন হয়। গানি- 
তলের রেখাগুলি রক্তবর্ণ হইলে লক্ষীযুস্ত, এবং এ 

যে ব্যক্তির অধরে অকণবর্ণ কোন চিন্তু থাকে, তাহার রেখা ক্ষ্ণবণ দৃষ্টি হইলে ভূত্য হইবার লক্ষণ । ১ 

তুলা রাশি। ৭ 
ষ্স্য এ চিহ্ছং মধ্যমানামপর্বণোঃ| 

[  স্সিপ্ধং তস্য বৃশ্চিকমেব চ ॥ ৮ ॥ 

ঘাছার হুন্তের মধ্যমা ও অনামিকা নামক অঙ্কুলির 
পর্বমধ্যে সুদীর্ঘাকার এবং চিন্ধণ কোন রেখা থাকিবে, 
তাঙ্ছার বশ্চিকরাশি হইবে । ৮ 

অঙুষ্ঠমূলমধ্যে বা! রেখ স্যাৎ কৃষ্ণবর্ণিকা। 
তদা রাশিং বদেদ্ধী মান্ঠধ্রাখ্যাং মহচ্ছুভম্ ॥ ৯ ॥ 

যে ব্যক্তির ধনুরাশি হইবে, ভাছার অস্ুষ্ঠমূলে অথবা 
ভাঙার মধ্যন্থলে কষ্ণবর্ণ রেখা থাকিবে, এবং সেই রেখা 
মহৎ গুভকর। ৯ 

মীনপুজ্ছদমীপে চ যস্য চিহ্ন ব্রজত্যধঃ ৷ 

বক্রাককতিং ধুত্রবর্ণং রাঁশিং মকরমেব চ ॥ ১০ ॥ 

যে ব্যক্তির করতলে মৎস্য রেখার নিকটে অথচ নিচ্ষে 
ধুজ্বর্ণ বক্রাক্কৃতি কোন চিষ্তু থাকিবে, ভাঙার মকররাশি 

হইবে । ১০ 
তর্জন্যগ্রে চ যা রেখা গোলাঁকারা ভবেদবন্ধি । 

তদ। তস্য বদেদ্রাশিং কুস্তাখ্যং স্থবুধো। মহান্ ॥ ১১ ॥ 

যাহার হম্তমধ্যে তর্জনী নামক অঙ্গ লির অগ্রভাগ 
গোলাকার কোন রেখ থাকিবে, তাহার কুস্তরাশি হইবে । 

আয়ুংসমীপে যা রেখা যদি স্যাৎ পীতবর্ণিক! ৷ 

সীনরাশিং তদ] যায়াদেবং নেদবিদে। বিঃ ॥ ১২ ॥ 

পুকষ কিনব আ্ীলোকের হস্তমধ্যে আ'মুরেখার নিকটে 
লীতবর্ণ কোন চিত্র দু হইলে, তাহার দীনরাশি 
জানিবে। ১৪ 

.. হুস্তরেখা লক্ষণমূ। 
রেখাভিববহুতিহখং স্বশ্নাভিধ্ধন হীনতা। 
নঝাতিঃ শ্রিক্মমাপ্সোতি কষ্ণাভিঃ প্রেষ্যতাং ত্রজেৎ ॥ ১৪ 

নে 
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অঙ্গুষ্ঠোদরমধ্যে তু যো যস্য বিরাজিতঃ | 

উন্নতং শোভনং তস্য শতং জীবতি মানব: ॥ ২ ॥ 

যদি হুস্তের অস্গুষ্ঠ অর্থাৎ বন্ধাঙ্থুলির মধ্যরেখার আ্ন্ত- 
গত যব চিন্নু দুষ্ট হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি এই 
সংসারে ধনে, খানে, জ্ঞানে ইত্যাদি নান! প্রকারে শোভিত 
হুইয়। কাল যাপন করে, এবং তাহার পরমায়ু এক 
শত বৎসর হয়। ২ | 

অন্কুশং কুলিশং ছত্রং যস্য পাঁণিতলে ভবেৎ। 
তস্যে্্য্যং বিনির্দিষ্টং অশীত্যাযুর্বেদ্ঞ্রবম্ ॥ ২॥ 

যে ব্যক্তির কয়ঙলে বছুরেখ! দুষ্ট হুয়, লেব্যন্কি। যাহার হম্তমধ্যে অঙ্ক,শের, বজ্জের, এবং ছত্রের চিন্নু 



সামুদ্রিক । 

থাকে সে ব্যক্তি নামা এই্বব্যশালী এবং ভাহার পরমান্তু| বে পুকষের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মিদ্গে বে ফরেকটা-যৌ। 
অশ্পীতি বৎসর নিশ্চয় হয়। ৩. থাকিবে, তাহার সেই সংখ্যান্গুসারে ভার্ধ্যা হইবে । ৯ 

ধচূর্যস্য ভবেৎ পার্নে পক্ষজং বাথ তোরণম্।  করমধ্যগতা! রেখা গ্রব! উদ্ধভবেদ্যদি। . 
তসোর্খর্ধযথ রাজ্যঞ্চ অশত্যামুর্ভবেদ্প্রুবম্ ॥ ৪ । পো বা বৃপতুল্যো বা! চিরং খ্যাতোবর্থব|ন্ ভবে ॥ ১০.॥ 

যদি কোন জী বা পুঁকযের করতলম্ রেখাসমুহ মধ্যে | হস্তের মণবদধা হইতে বে রেখা উত্থিত ভূয়া মধ্যমানু- 
ধন্ুরাককতি, অথবা! পথ্মের কিবা তোরণের ন্যায় কোন | লীর মুন পর্যন্ত গামন করে+ তাহার নাম গার 

চিনি থাকে, তাহা! ছইলে সেই ব্যক্তির রাজ্য লাভ ও | যাহীর হস্তমধ্যে থাকিবে, সেই ব্যক্তি রাজা বা! রাজার 
অশেষ প্রকার এঁশ্বর্ধ্য ভোগ হয়, এবং সে অশীতি বৎ- | ন্যায় এই্ব্যশালী ও চিরবিখ্যাত এবং ধনবান্ হইবে। ১০ 
সর পর্গান্ত'জীবিত থাকে । ৪ |.  মবস্তপুচ্ছপ্রকীর্ণেন বিদ্যাবিত্তসমস্বিতঃ | 

কনিষ্ঠাত্তর্জনীং যাবদ্রেখ! ভবতি চাক্ষতা । পিতামহস্ত বা কিকিদ্ধনঞ্চ লততে গ্রবন্। ১১ ॥ 
বিংশত্যবাধিকশতং নরোজীবত্যনাময়ঃ ॥ ৫ ॥ যার করে ৎস্তপুচ্ছ চিহ্ন থ।কিবে, সে ব্যক্তি 

যে রেখা কনিষ্ঠাঙ্ছুলির মূলের নিকট হইতে আরম্ভ | বিদ্বান ও "নবানৃ. ইন এবং সে পৈতৃক ধন কিকিৎ 
করিয়। তর্জনীর মুল অতিক্রম করে * এঁ রেখা যদাপি | পাইবে, সন্দেহ নাই। ১১ 

ছিন্ন ভিন্ন না হয়, ভাহা হইলে সেই মানবের পরমাস্তুঃ১২০ মধ্যমায়াং যদি যবা দৃসস্তেংত্য্তশৌভনাঃ। 
একশত কুড়ি বৎসর । & তদান্সঞ্চিতং বিত্বং প্রপ্পোতাঙ্গুষ্ঠকে যবে ॥ 

কনিষ্ঠান্ধ্যমাং যাবদ্রেখ! ভবতি চাক্ষত1। যন্তাথ চক্রমন্থুষ্ঠে যবঃ পুর্ণশ্চ দৃশ্ততে | 
শতাব্ধং চাথবাণীতিং নরো জীবেন্সসংশয়ঃ ॥৬1 তদ। পিতা মহাদীনামর্জিতং ধনমাগুয়াৎ ॥ ১২। 

যদি আযুরেখা কনিষ্ঠাঙ্থুলির মূলের নিত্ঘ হইতে মধ্য- 

মাঙ্গলির মূল পর্য্যন্ত গমন করিয়া মিলিত হয়, তাহ! হইলে 
সেই প্রাণীর পরমাসু ১০* এক শত অথবা ৮* বৎসর 

যদি মধ্যম অস্কুলিতে অথব! অন্কুষ্ঠে উত্তম যব থাকে 

তাহ! হইলে অন্যসঞ্চিত ধন প্রাপ্ত হয়ঃ সন্দেহ নাই । 

ধাথার বদ্ধ অঙ্কুলিতে চক্র ও পুর্ণ যব দৃষট হয়, সেই ব্যক্তি 

হইবে। ৬ পিতামহাদির উগ্ণর্জিত ধন প্রাপ্ত হইবে। ১২ . জান তর্জনামথ চক্রঞ্চ মিনঘাঁর। ধনং লভেৎ। 

ং পঞ্চাশদবং বা নর! জীবস্ত্যসংশয়ং-॥ ৭ | রর 
তেনৈব বিপরীতস্ত ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥১৩ ॥ 

যদি কোন ব্যক্তির আবুরেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মুল হইতে যাহার তর্জনীতে ক্র চি্নু থাকিবে, সে ব্যক্তি কোন গমন করিয়া অনামিকার মূলের শেষে মিলিত হয়, তাহা” 
হইলে ৫০ পঞ্চাশ অথব1 ৬০ যাইট বংসর তাহার পরমাহু 
হুইবে। ৭ 

রেখয়া। ভিদ্যতে রেখা স্ল্লাযুস্চ ভবেন্নরঃ 1৮ 

ধাহার & আছ্ুরেখাকে ক্ষ ক্ষুজ রেখায় তেদ করে 
ভাহার আহ স্মপ্প । ৮ 

কনিষ্ঠারা; স্থিত! রেখাসংখ্যা যাঁবতিকাঃ ম্মতাঃ। 
তারত্কী পুরুষাণান্ত নারী তবতি নিশ্চিতম্॥ ৯ ॥ 

এসির রিনার ন্রারারর চিত 
. আছে। 

বন্ধু দ্বারা ধন প্রাপ্ত হছইবে। যাহার তর্জনীতে চক্রে চিন 
মা থাকিয়া বিপরীত কোন চিঙ্নু থাকিবে, সে ব্যক্তির 

আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইবে । ১৩. 

মধ্যমায়াং স্থিতে চক্রে দেবদ্বার! ধনং লভেৎ। 

তেনৈব বিপরীতস্ত ব্যয়ো৷ ভবতি নিশ্চিতম্1১৪1 

দেব! স্বারা ধন প্রাপ্ত হইবে। যাহার মধ্যম! | 
চক্রে চিন্নু মা থাকিয়া অন্য] কোন বিপরীত্ত চিহ্ন 
দৈব প্রততিবন্ধে ভাহার ধন ক্ষয় হুইবে। ১৪. 



সামুদ্রিক। 

অনামিকায়াং চক্রে তু সর্ধদ্বারা ধনং লভেৎ। 
তেনৈব বিপরীতে তু ব্যয়ো ভৰতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৫ 

যাহার অনামিকাতে চক্র থাকিবে, সে ব্যক্তি নানা 

উপায়ে ধৰু প্রাপ্ত হুইবে। যাহার অনামিকাতে বিপরীত 
কোন ফিবে, নানা বিষয়ে তাহার ধনক্ষয় হইবে, 

সন্দেহ নাই। ১৫ | 
কনিষ্ঠায়াং ভবেচ্চক্রং বাণিজ্যেন ধনং লভেৎ । 

তেনৈব বিপরীতে তু ব্যয়ো৷ ভবতি. নিশ্চিতম্ ॥ ১৬ 

বাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে চক্রে থাকিবে, সে ব্যক্কি 
বাণিজ্য দ্বারা ধন উপার্জন করিবে । বাহার কনিষ্াঙু- 

লিতে চক্রচিষ্ৃ ন! থাকিয়। বিপরীত "অর্থাৎ সরল রেখাদি 

থাকিবে, বাণিজ্যে তাছার লা নাহইয়1! যুলধন পর্য্যস্তও 

ক্ষয় হইবে । ১৩ 

ললাটে দৃহতে নস্ত বক্তরেখাচতুষ্ট্যম | 
অশীত্যাযুঃ সমাপ্রোতি পঞ্চরেখাঃ শতং সমাঃ ॥ ১৭ 

যাহার ললাটে চারিটী বক্রাকার রেখা থাকিবে, তাহার 
অশ্ীতি বৎসর পরমাস্তুঃ হইবে । যাহার ললাটে পাচটী 
এরূপ বক্ররেখা থাকিবে, সে বাক্তি শত বৎসর জীবিত 
থাকিবে । ১৭ 

যন্তোন্নতং ললাটঞ্চ তাত্রবর্ণঞচ দৃশ্ততে | 
রেখাহীনশ্চ কক্ষশ্চ সচোন্সত্বে। মহীং ভ্রমেৎ ॥ ১৮ 

যাহার কেশ তাঅবর্ণ ও উন্নত হইবে এবং বাহার 

কক্ষ দেশে কোন রেখা লক্ষি হইবে না, সেই ব্যক্তি 

উদ্মন্ত হইয়৷ পৃথিবী পরিজ্মমণ করিবে । ১৮ 
যস্ত জিহবা! ভবেদ্দীর্ঘ। নাসাগ্রং লেডি সর্ববদ] | 

যোগী ভবতি নির্বাণঃ পৃর্থীং ভ্রমতি সর্বদা ॥ ১৯ 

যাহার জিঙ্্ব! এপপ দীর্ঘ হইবে যে, তান্বারা নাসিকার 

অগ্রভাগ অবলেহন ব। স্পর্শ করিতে পারে, সে ব্যক্তি 

যোগী ও মুমুস্কু হুয়া সর্বদা ভুভলে পরিভ্রমণ করিবে। ১৯ 
দস্তাশ্চ বিরল! যন্ত গণ্ণে কুপোহপি জায়তে । 
পরক্ত্রীরমণো! নিত্যং পরবিত্তেন বিস্তবান্ ॥ ২০ 

“বাহার দন্তগুলি বিরল অর্থাৎ ছাড় ছাড়া, হাম্যাদি 
সময়ে যাহার গণ্ডে গর্ত হইয়। ধায়ঃ সে ব্যক্তি পরের ধনে 

ধনী হুইয়৷ নিয়ত পরক্ত্রী সম্তোগ করিবে । ২৭ 

কর্কটশৈঃ কঠিনৈর্লি্গৈঃ প্রমাণানির9গতিঃ সদ! । 
রমতে চ সদা দাসীং নির্ধ নো ভবতি গ্রবম্ 1 ২১ 

যাঙার উপস্থ কর্কশ ও কঠিন হইবে, ও সর্বদা মুখা- 

বরণ উন্মুক্ত করিয়া থাকিবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নির্ধন 
হইবে, এবং বর্ধদ] দাসীর সহিত রতিক্রৌড়াডভে আসন্ত 

থাকিবে । ২১ 

কশলিঙ্গেন সৃক্ষ্েণ রক্তবর্ণেন হূপতি । 
বহুস্ত্রীরমণে! নিত্যং নারীণাং বল্পভো। ভবেহ ॥ ২২ 

ষাহার উপস্থ কলূশ হুন্ষম ও রক্বর্ণ হইবে, তিনি 

ভূপতি হইবেন। তিনি নারীদিগের বল্পভ ও প্রীতি- 

ভাজন.হইবেন এবং নিয়ত বন্কাষিনীর সহিভ রতি- 
ক্রীড়া করিবেন । ২২ 

যস্ত পাদতলে প্মাং চক্তং বাপ্যথ তোরণম । 

অস্কুশং কুলিশং বাপি স রাজা ভবতি গ্রুবম্ ॥ ২৩ 

যাহার চরণতলে পঘ্ম চক্র তোরণ অঙ্ক,শ বা বজচিন্ক 

থাকিবে, তিনি নিশ্চই রাজা হইবেন । ২৩ 

কশাতিলোমশ! যে স্থ্যঃ কেকরাক্ষাঃ কুচেলকাঃ। 

কাতর! ব্যালজিহ্বাশ্চ তে দরিদ্রা ন সংশয়ঃ ॥২5 

যাছাদের সর্বাঙ্গ লোমে আরত। যাঁছীরা ক₹শ, যাহাদের 

দৃষ্টি বক্র, ঘাছাদের পরিচ্ছদ মলিন, যাছারা সর্বদা বিমর্ম- 
ভাবাপম্থ, ধাছাদের জিহ্বা ছিংস্স জন্তুর জিঙ্বার ভুলা, 

তাহার! দরিদ্র, সন্দেছ নাই । ২৪ 

কপিল! মলিনাঙ্গাশ্চ হ্স্বাশ্চৈব বৃহন্নথাঃ। 

রুশাতিদীর্ঘা মনুজান্তে দরিদ্র ন সংশয়ঃ ॥২৫ 

যাহারা কপিল, বাহাদের শরীর হুন্য ও মলিন, বাছা- 
দের নখ বহদাকার অথবা যাহারা কশ অথবা সাতিশর 

দীর্ঘ, তাহার দরিদ্র সংশয় নাই । ২৫ 

চিবুকে শ্বস্রশৃন্া। যে নির্লোমহ্ৃদয়াশ্চ যে। 
তে ধূর্ত নৈব সন্দেহঃ সমুদ্রবচনং যথা ॥ ২৬ 

যাদের চিবুকে শ্বশ্ু নাই, বাহাদের ছাদয়ে লোম 

নাই, সমুদ্র বলিয়াছেন যে, তাহারা ধুর্ত, সন্দেহ নাই । ২৬ 

স্চীমুখ। ভগ্ন পৃষ্ঠাঃ কষ্ণদন্তাঃ কুচেলকাঃ । 
বক্রনাসা বজনাসাস্তে নর! দুষ্টমানসাঃ ॥ ২৭ 

৩৬ 



টৈৈ 

পদ্ম চিহ্ন থাকে. তাহ! হইলে সে রাজমহ্ধী হয় এবং 

তাহার গর্ভজাত সন্তানও রাজা হয় । ১ 
চক্রবসিক্রিয়াঃ পাণৌ ঈন্দযাবর্ত গ্রদক্ষিণঃ | 
শঙ্খাতপত্রকমঠ! রাজমাতৃত্বস্চকাঃ ॥ ৫২ 

যে ধনীর করভলে দক্ষিণাবর্ত মণ্ডল থাকে, সে নারী 

রাজচক্রবর্তীর ষহ্্ষী হয়, অথবা সে স্বয়ং সাম্রাজ্যে 
অভিষিক্! হইয়! থাকে । যাহার করতলে শত্বী ছত্র কমঠ 

চিন্নু থাকে সে রাজমাতা হয়। ৫২ 

 ক্কবীবলত্ত পত্থী স্তাচ্ছকটেন যুগেন বা। 

চামরাঙ্কুশকোদটরাপত্রী ভবেদ্প্রবম্ ॥ ৫৩ 

যাহার হস্তে চামর চিত অঙ্কা,শ চিহ্ক বা চাপচিন্ৰ থাকে, 

সে রাজপত্বী হয়, সন্দেহ নাই। সে নারীর করতলে শকট- 

চিহ্ন বা যুগচিষ্ন ( যোত চিহ্ন) থাকে সে কষিজীবীর পত়্ী 

হয়। ৩ 
অন্ুষ্ঠমূলারিগগত্য রেখ! বাতি কনিষ্িকাম্। 
ষদি স্তাৎ পতিহত্ত্রী মা দূরতত্তাং তাজেৎ সুধী ॥ ৫৪ 

যে নারীর অক্গুষ্ঠমূল হইতে আরম্ভ করিয়া! একটা রেখা 
কনিষ্ঠীঙ্গুলি মূল পর্য্যন্ত গমন করে, সে নারী পতিধাতিনী 

হইবে। ঈদৃশ রমণীকে কখনই গ্রহণ করিবে না। ৫৪ 
তিশূলা সিগদাশক্তকি ছনুভ্যাকুতিরেখয়] । 

নিতন্বিনী কীত্তিমতী করেণ পৃথিবীতলে ॥ ৫৫ 

যে রমণীর করভলে ব্রিশুলচি্র অসিচিহ্ব গদাচিন্ 

শক্তিচিষ্ দুন্দুভিচিহ্ন রেখা থাকে, সেই কামিনী অবনী- 

মগ্ডলমধ্যে বশস্থিনী ও কীর্ভিমতী হইয়া থাকে । ৫৫ 
পাটলে। বর্তলঃ স্বিগ্ধো রেখা ভূষিতমধ্যতুঃ | 
সীমন্তিনীনামধরে। রাজ্ঞাঞ্চেব প্রিয়ে। ভবেৎ ॥ ৫৬ 

ষে লীমন্তিনীর অধর স্ুগোল পাটলবণ স্সিপ্ধী ও চিন্ধণ 

হয় এবং এ অধরের মধ্যদেশে একটা রেখা থাকে, সেই 
নারী রাজার প্রণয়পাত্র হয়৷ &৬ 

ম্যামঃ স্থলোহধরোষ্টঃ স্ত।ৎ বৈধব্যকলহপ্রদঃ | 

মহণে। 'মত্তকাশিল্ঠযাশ্চোত্বরোষ্ঠঃ স্ভোগদঃ ॥॥ ৫৭ 

বে কামিনীর অগ্র ও ওষ্ঠ শ্যামবর্ণ ও স্থল, সে নারী 
'ক্রিধবা ও কলহুরতা হয়, পরন্ত যদি উপরের ঠোট মস্ণ 

হয়, তাহা! হইলে সভা! গুডকর চিন্ঠু সন্দেহ নাই।৫৭ 

সামুদ্রিক। 

পীতাঃ শ্তামাশ্চ দশনাঃ স্থল! দীর্ঘ দ্বিপঙক্রয়ঃ। 
শুক্্যাকারাশ্চ বিরল! ছুঃখদৌর্ভাগ্যকারণম্।। ৫৮ 

খদি দস্তগুলি পীতবর্ণ ব! শ্যামবর্ণ হয়, এবং ভা 
স্থল ও দীর্ঘ ছয় এবং এ রাগ + শ্রেণীর ন্যায় 
লক্ষিত হয়, অথব। এ দন্তের আঁকার শু 'ম্যায় হয়ঃ এবং 

এ দস্তগুলি ঘন ন1 হইয়া বিরল হয়, তাহ! হইলে সেই 
নারী দুঃখিনী ও ছুর্ভগা হুইরা থাকে । ৫৮ 

অধস্তাদধি কৈর্দ ন্তৈম্মীতরং তক্ষয়েৎ স্ফুটম্। 
পতিহীনা চ বিকটেঃ কুলটা বিরলৈর্ভবেত || ৫৯ 

যদি কোন নারীর নীচের পঙ্ক্তিতে অধিক মস্ত থাকে, 
তাহা! হইলে সে, মাতাকে ভক্ষণ করে। যদি দস্ত বিকট 
হুর, তাহা! হইলে সেই নারী বিধব]। হয় । যদি কোন রমণীর 
দত্ত বিরল হয়, তাহ! হইলে সে, কুলটা হইয়া থাকে । ৫১ 

সমবৃত্তপুট। নাসা লঘ্ুচ্ছিদ্রা! শুভাবহ]। 
স্থুলাগ্রা! মধ্যনআ্রা চ ন প্রশস্তা সমুন্নত! || ৬, 

যদি নাসাপুট সমান ও সুগোল হুয়। এবং ছিদ্রপধয় 
ক্ষুদ্র হয়, তাহ হইলে তাহা শুভ লক্ষণ। বদি নাসিকার 
অগ্রভাগ স্থল হয়, এবং মধ্যদেশ নিম্ন হয়, এবং যদি 
এ নাসিকা উন্নত হুয়, তাহা হইলে ভাহা শুভ লক্ষণ 
নছে। ৬০ 

ললনালোচনে শস্তে রক্তান্তে কষ্*তারকে। 

গোক্ষীরবর্ণবিশদে সুঙ্গিগ্ধে কষ্ণপন্সিণী ॥। ৬১ 

যদি কোন ললনার লোঁচনঘয়ের প্রান্তভাগ রক্বর্ণ 
হয়, এবং নয়নতারা কষ্চব্ণ হয়, এবং তারার চতু- 
পিক ছুধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও উত্তম স্িপ্ধী' হয় এবং যদি 
পন্যম লোমগুলি কঞ্ণবর্ণ হয়, তাহা! হইলে তাহা প্রশস্ত ও 
শুভ লক্ষণ । ৬১ 

উন্নতাক্ষী ন দীর্ঘায় $ বৃত্বাক্ষী কুলটা ভবেৎ। 
মেষাক্ষী মহিষাক্ী চ কেকরাক্ষী ন শোভন! ॥ ৬২ 

যে নারীর লোচনদ্বয় উন্নত, সে দীর্ঘাযুঃ হয় না থে 
নারীর নয়নযুগল গোল সে কুলটা হয়। যে কামিনীরিক্ষকু: 
মেষের চক্ষুর ন্যায়, মছিযের চক্ষুর ন্যায়, অথব1 বক্রেবৎ হয়, 

| তাহার অশুভ ঘটনা হইয়া খাকে। ৬২ 



সামুদ্রিক । ১৩ 

'ললনালোচনে শস্তে রক্তান্তে কষ্খতাঁরকে । রোমশেন শিরালেন প্রাংশুন! রোগিনীমত। | 

গোক্ষীরবর্ণবিশদে হুঙিগ্ধে কৃষ্ণপক্ষিণী ॥ ৬৩ ॥ স্থমূর্ধা চ বিধবা! দীর্ঘ শীর্ষ। চ বন্ধকী ॥৬৮॥ 

যদি কৌন ললনার লোচনদ্বয়ের প্রীস্তভাগ রক্তব্ণ যেনারীর শরীর দীর্ঘাকার ও তাহাতে লোষ এবং 

হয়, এবং নর্ঘভার! কৃষ্ণবর্ণ হয়, এব তারার চতুর্দিক্ শির! দৃষট হয়, সেই নারী রোগযুক্তা হুইয়! থাকে। যে 

ছুপ্ধের ন্যায় শ্োতবর্ণ ও উত্তম স্গিষ্ী হয় এবং বদি পক্ষ | রমণীর মস্তক স্থল, সে বিধবা হয়। যেকামিনীর সম্তক 

লোম গুলি কৃষ্ণ বর্ণ ছয় তাহা হইলে তাহ প্রশস্ত ও দীর্ঘ সে বন্ধযা হইয়া থাকে ॥ ৬৮॥ 

শুভ লক্ষণ । ৬৩॥ বিশালেনাপি শিরসা ভাবদ্দৌর্ড।গ্য ভাজনং 

উন্নতাক্ষী ন দীর্ঘায়ু বৃ্তাক্ষী কুলট। ভবে । কেশ অলিঙলচ্ছায়াঃ ন্নিগ্ধাঃ হুস্মাঃ স্কোমলাঃ ৷ 

মেষাক্ষী মহিযাক্ষী চ কেকরাক্ষী ন শোভন! ॥ ৬৪ ॥ কিঞ্চিদাকুঞ্চিভাগ্রাশ্চ কুটিলাশ্চাতিশোভনাঃ ॥ ৬৯ ॥ 

যে নারীর লোচনদ্বয় উন্নত, সে দীর্ঘাযুঃ হয় না। যে নারীর মন্তক বিশাল, সে ছুর্ভগা! ছয়। ঘেনারীর 

যে নারীর নয়নযুগল গোল সে কুলটা ছয়। যে কামিনীর | কেশপাশ আমরপুঞ্জের ন্যায় কষবর্ণ, নিপ্ধী, হুম শ ম্ুকো- 

চক্ষুঃ দ্বয় মেষের কিম্বা! মহিষের চক্ষুর ন্যায়, অথবা ; মল এবং এঁ কেশের অগ্রভাগ কিঞ্চিং আকুঞ্চিত ও 

বন্রুবৎ হয়, তাহার অশুভ ঘটনা! হুইয়] থাকে ॥ ৬৪॥ ূ কুটিল, সেই নারী সৌভাগ্যশালিনী হুইয়! থাকে ॥ ৩৯ ॥ 

রস্তে ললাটে বা মশকো 3 চকঃ ॥ ৭০ 
কামিনীনান্ক নিতরাং গোপিঙ্গাক্ষী মুছর্খব্দা । হি নী রন 

টিক / ঠ 

পারাবতাক্ষী ছুঃশীল! রক্তাক্ষীভর্ভধান্তিনী ॥ ৬৫ ॥ সাহার ভ্রর পার্খে বা ললাটে মশক অর্থাৎ অ1চিল ৃ 
রমণীগণের মধ্যে যাহার চক্ষুঃ গাভীর চক্ষুর ন্যার ৰ থাকে, সেই রমণী রাজ্য ভোগ করে ॥ ৭০1 

ূ 

| 
ূ 

ও পিঙ্গল বর্ণ, সে অত্যন্ত গর্ধিতা হইয়া থাকে । যাচ্ছার 
চক্ষুঃ পারাবতের ন্যায় সে ছুঃশীলা হয়। যাহার চক্ষু: 

বামেকপোলে মশকঃ শোণো মিষ্টারদঃ শুভ2। 

তিলকং লাঞ্চনং বাপি হৃদি সৌভাগ্যকারণং ॥ ৭১ ॥ 

রক্ত বর্ণ সে পতিথাতিনী হুইয়া থাকে । ৬৫ । ।. যে রমণীর বামকপোলে শোণবণ মশক থ'কে, 

কোটরা নয়ন! হুষ্টাগজনেত্র! নশোন | ৷ সে চিরকাল উপ্তম মিষ্টান্ন ভোজন করে । বে কাহিনীর 

পুংশ্চলী বামকাণাক্ষী বন্ধ্য। দক্ষিণকাণিকা ॥ ৬৬ ॥ । হৃদয়ে তিল বা অন্য কোন চিহ্ন থাকে; সে সৌভাগ্য, 
| | ৰতী হয় ॥ ৭১॥। যে নারী কোটরনয়না, সে দুষ্ট: হয়। কোন রমণীর 

চক্ষু“ গজের চক্ষুর ন্যায় হইলে তাহা প্রশস্ত ও সুলক্ষণ | যস্তা দর্ষিণবক্ষোজে ভবেৎ তিলকলাগ্ছনং । 

। 
| 

ূ 
ৰ 
| 

নছে। যেনারীর বাম চক্ষু,কানা, সে পৃৎশচলী হয়ঃ যে | কন্যাচতুষ্টয়ং ক্থতে সুতে সাচ স্থৃতদ্বয়ং ॥ ৭২ ॥ 

কামিনীর গক্ষিণ চক্ষু কানা সে বন্ধ্যা হইয়া থকে ॥ ৬৬ ॥ যেনারীর দক্ষিণ স্তনে তিলচিহ্ন থাকে সেই রমণী 

মধুপিঙ্গাগ্ষী রমণী ধনধান্য সমৃদ্ধিভাক্। ্ চারি কন্যাও ছুই পুত্র গ্রসব করে ॥ ৭২ ॥ 

প্রলম্ব মণিকং যন্তা দেবরং হস্তি সা পরব ॥ ৬৭ ॥ তিলকং লাঞ্ছনং শোণং যস্তা বামকুচে ভবেৎ। 

যে রমণীর নয়নযুগল মধুর ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ সে ধন- একং পুত্রং প্রহ্য়াদো। অন্তে চ বিধবা ভবেৎ ॥ 4৩ ॥ 

ধানা যুদ্ধ ভোগ করে। যে রমণীর নয়নপ্রীস্তে কষ্ণবর্ণ | যেনারীর বাম স্তনে তিল বা! রক্তবর্ণ অন; কেন 
চিহ্ন লঙ্বমান থাকে, সে দেবরথাতিনী হয় অর্থাৎ তাহার | চিহ্ন থাকে সেই নারী অগ্রে এক" পুত্র গ্রনব করি, 

দেবর বাচে না ॥ ৬৭ পশ্চাৎ বিধবা হয় ॥ ৭৩॥ 
৩) তু 



১৪ 

 গুহন্ত দক্ষিণে ভাগে তিলকং যদি শোততে । 

তদাক্ষিতিপতেঃ পত্রী হুতে চ ক্ষিতিপং স্থৃতং ॥ ৭৪ ॥ 

যে কামিনীর গুস্থদেশের দক্ষিণ পার্খে সুশোভিত 

তিল থাকে, সেই নারী রাজমহ্ছিষী হয় এবং তাহার গর্ডে 
যে সন্তান জন্মে সেও রাজা ছয়। ৭৪. 

নাসাগ্রে মশকঃ শোণোমহিষা। এব জায়তে। 
কষ্ঃ সএব ভতৃস্গ্যাঃ পুংশ্চল্যাবাপ্রকীর্তিতঃ ॥ ৭৫ ॥ 

যে রমণীর নাসিকার অগ্রভাগে শোৌণ বণ মশক 
থাকে, সে রাজমহ্িবী হয়, পরন্ভ যদি এ মশক কৃষজ্বর্ণ 

হুয় তাহা! হইলে সেই নারী বিধবা! বা পুংশ্চলী হুইয়া 
থাকে । ৭৫। 

নাভেরধন্তাৎ তিলকং মশকোলাঞ্চনং শুভং। 

মশকন্তিলকং চিহ্নং গুল্ফদেশে দরিদ্রকৃৎ ॥ ৭৬ ॥ 

যদি কোন নারীর নাভির নিঙ্গে তিল বা মশক থাকে 

তাহা হইলে সে সোঁভাগ্যশালিনী হয়। যে নারীর 
গুল্ফদেশে মশক বা তিলক থাকে সে দরিদ্র হয়। ৭৬। 

স্থলক্ষণাপি হুঃশীল। কুলক্ষণশিরোমণিঃ | 

কুলক্ষণাপি যানাধবী সর্ধলক্ষণতৃত্তস। ॥ ৭৭ ॥ 

যে নারী সুলক্ষণসম্পন্না হুইয়াও ছুঃশীল। হয়, 
তাহাকে কুলক্ষণার শিরোমণি বলা যাইতে পারে। যে 

নারী কুলক্ষণ সম্পন্থ। হুইয়াও সাধ্বী ছয় তাহাকেই সর্ব- 

লক্ষণ ভূষিত বলাধায়। (ধাহাদিগের কন্যা কুলক্ষণ! 

হয় ও কুলক্ষণ দর্শনে বিবাহ হুওয়। দুর্ঘট হুইয়া উঠে 
তাছাদ্দিগের রক্ষার নিমিত্ত ও মনঃপরবোধের নিমিত্তই 

গ্রন্থকার নানাশুভাশড লক্ষণ প্রকাশ করিয়া এই বচন 

লিখিয়াছেন )। ৭৭ । 

কৃষাকপিল কেশী চ মিলিত জকুটিস্তথ] ৷ 

গমনং সত্বরঞ্চেব ত্যক্তব্যান্তাৎ সদাবুধৈঃ ॥ ৭৮॥ 

যে নারী ক্কঞ্চবর্ণ অথচ বাহার কেশ পিক্ষল বর্ণ এবং 

যাছার জ্রত্য় লিখিত ( যোড়াভ্র ) ও যে নারী সত্বর গমন 
কুরে, প্ডিতেরা জাদৃশ কুলক্ষণা কন্যা গ্রহণ করি- 
বেন না॥ ৭৮॥ 

€ 

সামুদ্দ্রিক। 

যন্তা গমনমাত্রেণ ভূমৌকষ্পঃ প্রজায়তে । 
বহ্বাশিনীং প্রলোতাঞ্চ তাং নারীং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৭৯ ॥ 

যে নারীর গমনকালে ভূমি কাপিতে থাকে এবং যে 
নারী লোতযুক্তা ও যে নারী বন্থ ভোজন বরে তাহাকে 

গ্রহণ করিবে না । ৭৯। 

বিরলাদশন] যন্তাঃ কষ্ণোঠী রুষ্ণতিহ্বকা । 
ভর্তারং প্রথমং হস্তি স্বিতীয়ঞচেব বিন্দতি ॥ ৮* ॥ 

থে নারীর দন্তগুলি বিরল, যাহার ওষ্ঠ ও জিহ্বা কুষঃ- 

বর্ণ, সেই রমণীর প্রথম বিবাছিত পির মৃত্যু হয়, এবং 
সে দ্বিতীয়পতি লাভ করে ॥ ৮০ ॥ 

অঙ্লী বিরল যস্তাঃ সলোমগাত্র কর্বশা । 

ভেকাভে কন্তনীক্ষুদ্রা দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৮১ ॥ 

যে কামিনীর অস্কুলি সকল বিরল, এবং.যাহথার গাত্র 
কর্কশ ও রোমযুক্ত ও যাহার স্তনঘ্ধয় ভেকের ন্যায় এবং 

যাহার আকার খর্ব তাদৃশ নারী সৌঁভাগ্যবতী হয় না।৮১। 

ত্রীণি যন্তাঃ গ্রলগ্থানি ললাটমুদরং ভগং। 

ত্রীণিসা ভক্ষয়েন্নারী শ্বশুরং দেবরং পতিং ॥ ৮২ ॥ 

যে নারীর ললাট উদর ও তগ এই তিন “অংশ লম্ব- 

মান থাকে, সেই রমণী, শ্বশুর পতি ও দেবর এই তিন 
জনকে ভক্ষণ করে ॥ ৮২ ॥ 

ললাটে শ্বশুরং হন্তাৎ জঠরে দেবয়ং তথা । 

ভগঞ্ হন্যাদ্ ভর্তারং মহাদোষাস্ত্য়ঃ স্থৃতাঃ ॥ ৮৩॥ 

ললাট প্রলম্বিত হইলে শ্বশুরকে নষ্ট করে, উদর 

গ্রলম্থিত হইলে দেবরকে নষ্ট করে, ভগ প্রলম্থিত হইলে 
ভর্ভীকে নট করে। অতএব রমণীদিশের পক্ষে এই 
তিনটা মহাদোষ কর । ৮৩॥ 

যস্া অতুযুৎকটং নার্য্যাবক্ষস্চ বিস্ত তং ভবেৎ। 
উত্তরোষ্ঠেচ লোর্মানি শীত্রং সা ভক্ষয়েণ পতিং ॥ ৮৪ ॥ 

যে রমণীর বক্ষঃস্থল অত্যুৎকট ও বিজ্তু ত, এবং হার 
উপরের ঠোটে লোম দৃষট হয়, সেই নারী লীতই নবধবা 
হয় ॥ ৮৪9 ॥ 



সামুদ্রিক। 

চরণানামিকা যন্ত1ঃ ক্ষিতিং ন দ্পৃশতে বদি । 
দ্বিতীয় বা তৃতীয়! বা সাকত। সখবর্জিত ॥ ৮৫ ॥ 

যে কামিনীর চরণের তর্জনী মধ্যম! অথবা অনমিকা 

অঙ্গুলি ভুীছুল্পর্শ না করে, সেই নারী সুখসৌতাগ্য 
বর্জিত ছয় 11৮৫ ॥ 

নাসাগ্রে দৃশুতে বস্তা স্তিলকং মগকোপি চ। 

কুষ্ণদস্ত। কষ্ণজিহ্ব। দশাহেন পতিং হরে । ৮৬॥ 

যেনারীর নাসাগ্রে তিল এবং মশক দৃষ্ট হয়, এবং 

যাহার দন্ত ও জিহ্বা কষ্বর্ণ সেই নারী দশদিবসের মধ্যে 

ভর্তাকে বিনষ্ট করে । ৮৬। 

কুগ্মকেশাতু যা কন্তা গৌরবর্ণাচ যা ভবেহ। 
অষ্টৌজ্জনয়তে পুত্রান্ প্রাপ্পেতি বিপুলং সুখং ॥ ৮৭ ॥ 

যেনারী গেখুরবর্ণ, এবং যাহার কেশগুলি হুক্ষম, 
সেই কামিনী অষ্ট পুত্র প্রসব করে এবং বিপুল সখ 
সৌভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৮৭ ॥ 

ইতি সামুদ্রিকে স্ত্রীলক্ষণং সমাত্বং | 

পদ চিহ্যং | 

চন্্রীর্দং কলসং ত্রিকোণধন্থষী খং গোমশ্পদং প্রোষ্িকং, ূ 

শঙ্খং সবাপদেহথ দক্ষিণ পদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকং | চক্রং ছত্র 

যবাস্কুশং ধ্বজকুলী অন্বর্ধারেখাম্ুজং বিভ্রাণেো! হরিরণবিংশতি 

মহালক্্যার্চিতাজ্ি, ভবেৎ। 

বামপদে অর্চত্দ্র কলস ভ্রিকোণ ধন্ুঃ শুন্য, 

গোঁম্পদ, প্রোষ্ঠীমৎস্্য ও শস্থব, এই আটগ্রকার চিহ্ন এবং 
দক্ষেণপাদে অউকোণ, স্বন্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্ক,শ, 

ধর্জ, রত, জন্তু, উর্ধরেখা, ও পদ্ম এই একাদশ প্রকার 
চিহ্ন সমথদায়ে উপবিংশতি চিহ্ন যাহার পদতলে দৃ' হয় 

“মছালক্ষী তাহার 'পাদসেব। করেন । 

| ৬1৩1৮ 
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১৬ 

শিবোক্ত সামুদ্রিকম্। 
শিবোক্তং তন্বসামুদ্রং কররেখা শুভাশুভং | 

যন্ত বিজ্ঞানমাত্রেণ পুরুযষো নহিশোচতি ॥ ১ ॥ 

শিবোক্ত সামুদ্রিক শীঁস্তে করতলস্থিত রেখা.সমুছের 

যে শুভাশুভ ফল উন্লখিভত আছে, তাহ! জানিলে লোক 

পরতন্ত্র হয় না। অর্থাৎ হস্তরেখার লক্ষণ দৃ্টি করিয়া! 
সুখ, ছুঃখ অবগত হইতে পারে ॥১॥ 

যন্ত মীনসম! রেখ! কর্মসিদ্ধিশ্চ জায়তে । 

ধনাট্যশ্চ সবিজ্ঞেয়ো। বহুপুত্রো ন সংশয় ॥ ২ ॥ 

যে পুকষের করভলে প্রথমে এবং মধ্যে মীন অর্থাৎ 
মৎস্যাঁকার রেখা থাকে, সে ব্যক্তি এজগতে যে কোন 

কার্যে প্ররৃত ছইধেন, তাহাই সুসম্পন্ম হইবে । এবং 

তিনি ধনবান্ এবং পুত্রবান্ হইয়। জুখন্বচ্ছন্দে কালা- 
তিপাত করিতে পারিবেন ॥ ২॥ 

তুলাগ্রামং তথ! বজ্ং করমধ্যে চ দৃশ্তে ৷ 

তশ্ত বাণিজ্য সিদ্ধি; শ্টাৎ পুরুষস্ত ন সংশয়ঃ ॥ ৩ 

যেব্যক্তির হম্তরেখার মধ্যে তুল! ( অর্থাৎ, তেল 
করিবার দণ্ড বিশেষ ) কিস্বাবজ্রীকীর চিহ্ন থাকে এবং 

গ্রাম ও নগরের সদৃশ চতুক্ধোণ চিহ্ন, অথব! বজ্র 
ন্যায় কোন চিহ্ন থাকে, সে এই সংসারে ধেপ্রকার ব্যব- 

য়সায় অবলশ্বন করিধে। ভাই সুমম্পন্ন হইবে । 'এবিষয়ে ূ 
অনুমাত্রও সন্দেহ নাই 1৩ । 

পঞ্প চাঁপাদি খডগাঞ্। অষ্ট কোণাদি দৃষ্াতে | 

স্্িয়শ্চ পুরুষস্তাপি ধনবধন প্র জুখীনরঃ ॥ ৪ ॥ 

যাহার হুস্তমধ্যে গঞ্মের কিন্বা ধনুকের আকার 

চিহ্ন, অথবা খড়স শু দ্ধন্ট কোনরূপ অষকোণ চিহ্ন 

থাকে, সে নিশ্চয়ই ধনবান এবং সুখী হইবে । বিশে- 

যঙঃ পছ্মের চিহু থাকিলে স্ত্রীলোক রাজমছ্িষী এবং 

পুকধরাজ। হয়। আর ধনুকের চিষ্ক থাকিলে মহাবীর 

হয় আর খড়ের চি থাকিলে মহাবল পরাক্রাস্ত যোদ্ধ! 

হয়ু, আর অউটকোণের টিছ' থাকিলে তুমিপালক অর্থাৎ 

জমিদার অথবা গ্রামপতি হইয়া সুখী হয়। ৪। 

সাশুদ্িক । 

চক্র শঙ্খ ধ্বজাকার মায়াকারাচ দৃষ্ঠতে। 
সর্ধবিদ্য প্রদানেন বুদ্ধিমান স ভবেন্নরঃ ॥ ৫ ॥ 

যাহার করতলে শগ্থঃ চক্র, জী গজ 

মাঁধাকার চিহ্ধ দেখ! যায়, সেই কল শাস্ত্রে 

পারদশর্ণ হইবে, স্ুতরাৎ রি পরিগণিত 

হইবে ॥ ৫ 

ত্রিশূলং করমধ্যেতু তেন রাজ! প্রবর্ততে | 
যজ্ঞ ধর্মেচ দানেচ দেবদ্ধিজগ্রপূজনে ॥ ৬ ॥ 

যাহার হস্তে ব্রিশুলের চিহ্ন থাকে সেই ব্ক্তিঃ রাজা 
হুইবে। এবং ছোমাদি ধর্ম কর্ানুষ্ঠানেঃ এবং দেবতা ও 

ব্রান্ষণ সেবায় রত ছইয়। জননমাজে দাত ও ধার্টিক 

বলিয়া পরিগণিত হইবে । ৩। 

শক্তি তোমর বাণশ্চেৎ করমধ্যে প্রদৃসশ্তুতে। 

রথচক্র ধবজাকারং সচ রাজ্যং লভেন্সরঃ ॥ ৭॥ 

যদি কোন ব্যক্তির হস্তে শক্তি ( অর্থাৎ বষ্টীনামে 
অস্ত্রবিশেষ ) চিহ্ন। অথবা ভোঁঞ্ন 'অস্ত্রবিশেষ) চিহ্ন 

থাকে কিম্বা বাণের ও তীরের চিহ্ৃ থাকে তবে সেই 

ব্যক্তি রাজ্য লাভ করিবে । এবং রথচক্র ও ধ্বজের চিহ্ন 

থাকিলেও রাজ্য লাভ করিবে ॥ ৭॥ 
_ অন্কুশং কুলং ছত্রং যন্ত হস্ততলে ভবেৎ। 

তস্ত রাজ্যং মহাশ্রেষ্ঠং সানুদ্রবচনং যথ। ॥ ৮ ॥ 

যদি কৌন লোকের হস্তে অঙ্কুশ কিনব! কুলের চিহ্ন 
অথবা] চক্রের চিহ্ন থাকে, তবে সেই ব্যক্তি মছ!র/।জ- 

৷ চক্রবন্তাঁ হুইয়1 সাত্রাজ্য ভোগ করিবে সন্দেহ নাই। 

৷ কিন্ত উক্ত তিন প্রকার রেখা থাকিলে পুর্কোক্তরূপ 
ফলভোগী হুইবে। তাছা না থাকিলে নম্পুর্ণ ফল লাভ 
হইবে না। প্রাগুক্ত ছুই চিহ্ন থাকিলে রাজার ন্যায় 

এম্বর্ধ্য ভোগ করিবে; এক চিহ্ন থাকিলে সামান্য 
দাসত্বভোগ করিবে ক্ষীরসমুদ্রবানী ভগবান্ নারারণের 
এই বচন? ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮॥ 

গিরিকম্কণ যোনীনাং নরমুণ ঘটন্তাচ । 
করেবৈ যন্ত চিহ্ছানি রাজমন্ত্রী ভবেন্লরঃ ॥ ৯ ॥ 

যানার ছন্ডে পর্বত, কষ্কণণ যোনি, নরসুণ্ড। কিনব 



সামুদ্রিক । ১৭ 

* ঘটের চিহ্ন থাকে; সে ব্যক্তি রাজমন্ত্রী হয় ।৯। 

সর্য্যচন্ত্রলতানেত্রমষ্টকোণত্রিকোণকম্ । 

মন্দিরাশ্বথগজেন্দ্রাণাং চি্নং শ্তাৎ স সুধী নরঃ ॥১০॥ 

যদিখিকান ব্যক্তির করতলে সূর্য্য, চত্রঃ লতা, চক্ষু, 
অঙ্টকোণ, ধত্রকোণ, মন্দির, ঘোঁটক বা গজেক্দ্রের চিহ্ন 

থাকে, তাছ। হইলে সেই মনুষ্য সুখী হইবে 1১০ 

অঙগন্টস্তোর্দভাগস্থো যবে যস্ত বিরাজতে । 

উৎপন্নীবধি ভোগী স্তাৎ স নরঃ সেব্যতে সুখম্ 1১১ 

যাছার রদ্ধাক্থুলির উপরিভাগে যবরেখা আছে, সেই 

ব্যক্তি জন্মাবধি ভোগী ও সুখী হয়।১১। 
মধ্যমাতর্জনীমূলে যবে যস্ত চ দৃশ্াতে। 
প্নবান্ স্থখভোগী শ্তাৎ পুজদারগৃহাদিমান্ ॥১২॥ 

মধ্যযা কিংবা তর্জনী অঙ্গুলীর মুলদেশে যবরেখ! 
যাহার দেখিতে পাওয়া যায়ঃ সেই ব্যক্তি ধনবানৃ, স্ুখ- 

ভোগী ও পুনত্র-ভার্ম্যা-গৃহ-আদি-সম্পন্ন হয় ।১২। 

অনামিকাপূর্বমূলে কনিষ্টাদিক্রমেণ তৎ। 
আয়ুষং দশবর্যাণি সামুদ্রবচনং যথা! ॥১৩ 

যে ব্যক্তির করতলে কনিষ্ঠাঙ্কুলির মূল-অবধি অনা- 
মিকার মূলের পূর্বভাগ-পর্য্ন্ত রেখা অঙ্কিত থাকে, 

তাহার আস্তুঃ দশবংসরমাত্র হয়। ইছ। সামুগ্রিকশান্ত্রে 

কথিত আছে। ১৩। 

অগুষ্ঠন্তাপ্যস্করেথা। বর্তুতে নৃপতিঃ শুভা। 
সেনাপতিধনেশশ্চ মধ্যমাযুর্নরে! ভবেৎ ॥১৪1 

যাহার ব্দ্ধাঞ্চুলির উপরে শুভলক্ষণান্থিত উর্দধারেখা 
থাকে, সে ব্যক্তি রাজা, সৈন্যাধ্যক্ষ বা বিপুলবিভবশালী 
হয়) এবং মধ্যমায়ুঃ হয়ঃ অর্থাৎ দীর্ঘজীবী বা অ্পজীবী 

হুয় না, ৬০ বৎসর-পর্য্যন্ত জীবিত থাকে । ১৪। 

তর্জনী মূলপর্যয্তমৃদ্ষ রেখা চ দৃশ্ঠুতে | 

রাজদূতে। ভবেত্তস্ত ধর্নাশে! হি জায়তে ॥১৫। 

যাহার তর্জনীমূল-পর্য্যন্ত উর্দারেখা দৃষট হয়, সে ব্যক্তি 
 ব্লাউদৃত হয় এবং তাহার ধর্শমনাশও হয়। ১৫। 

মধ্যমামূলপর্যাস্ত মুগ্ধ রেখ! চ দৃশ্ীতে। 
পুজপৌত্রাদিসম্পরো! ধনবান্ স সুখী নরঃ ॥১৬| 

মধ্যম অঙ্কুলির মুলপর্যান্ত যাহার উ্ারেখা দৈখিতে 
পাওয়া বায়, সে ব্যক্তি স্থখী, বিভবশালী ও পুন্রপোন্্র- 

প্রভৃতি-সমন্থিত হুয়। ১৬। 

অনামিকোদ্ধরেখায়াং ব্যবসায়ে ধনাগমঃ। 
স্থথছঃখেন জীবেত পুক্রপোব্রগ্হাদিমান ॥১৭।॥ 

'যাহার করলে উর্ারেখা অনামিকা্গুলীর মুলদেশ- 
পর্যন্ত বিস্তুত থাকে, তাহার বাণিজ্যে ধনোপার্জ্জন হয়, 
এবং সে ব্যক্তি পুন্রপোৌন্রবাটী-প্রতৃতিসম্পন্ন হইয়া কখন 
স্থখে কখন ছুঃখে জীবন যাপন করে । ১৭। 

পাঁণৌ যেষামৃদ্ধরেখা কনিষ্ঠামূলসংস্থিত] | 
তে নরাঃ পরদেশেষু শতমায়ুলভিস্তি বৈ ॥ ১৮॥ 

যাহার করতলে উর্ধারেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মুল-পর্যান্ত 
অঙ্কিত আছে, তাহার পরদেশে বাস হয়, এবং সে 
ব্যক্তি শতবৎসরব্যাপী জীবন লাভ করে। ১৮। 

দীক্ষাণাঞ্চ যথ। ধন পদবী স্বখমেব চ। 

বিদ্যামানাপমানঞ্চ কনিষ্ঠামূলসংস্থিতা ॥ ১৯ ॥ 

যাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মুলদেশে রেখা অঙ্কিত আছে, 
তাহার দীক্ষা, পদবী, সুখ, বিদ্যা, মান, অপমান আদির 

হবর্থান হয় । ১৯। 

আযুক্মতী ভবেদ্রেখা তর্নীমূলসংস্টিতা। 
শতবর্ষং ভবেদাঘুঃ স্ুখমৃত্যুর্ন সংশরঃ ॥ ২০ ॥ 

যাহার করতলে কণিষ্ঠাঙ্গুলীর যুল-অবধধি তর্জ্জনীর 

মুল-পর্ধ্যন্ত রেখা অঙ্কিত থাকে, তাহার শতবর্ষ আযুঃ ও 

স্থখে মৃত্যু হয়। ২০। 

মধ্যমামূশপধ্যন্তমাযুরেখা চ দৃশ্তে | 

চতুদ্দশচতুর্বিংশত্যাযুর্বলবিনাশনম্ ) ২১ ॥ 

যাহার করতলে আয়ুরেখা কনিষ্ঠাযুল-অবধি মধ্যমা- 
মুল-পর্য্স্ত বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়, সে ব্যক্তি ৩৮ 
অইব্রিংশদ্বংপর-পর্্ন্ত জীবিত থাকে এবং তাহার বলা 

বিন হুইয়। বায়। ২১। 

আযুর্বলং ভবেদ্রেখানামিকামূলুসংস্থিতা | 

ত্রিদশং বা ভ্িষ্টিং বা আমুব্বলবিমাশনম্ ॥ ২৯ | 

আত্ুরেখা কনিষ্ঠামুল-অবধি অনামিকামুল-পর্য্ন্ত 
৬৮ 



১৮ 

বিস্তুত থাকিলে ৩* ত্রিংশৎ অথবা ৬৩ ভ্রিষষ্টি বৎসর- 
ব্যাপী জীবন হুয়। কিন্ত শরীরসামর্থ্য অপ্প হুইয়। 

থাকে । ২২। 

আমুহানং যথা স্বশন বহুদীর্ঘঞণ দৃশ্ততে | 

তে নরাঃ স্থখছঃখেন চালমৃত্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ 7 

আযুরেখা যাসাদিগের করতলে ক্ষুত্রর্ূপে অঙ্কিত 
থাকে, মে সকল ব্যক্তি অতি অল্পজীবী হয় । যাদের 

করতলে এ রেখা বন্থবিস্তুতরূপে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া 

যায়ঃ সে ব্ক্তিগণ সুখ দুঃখভোগী হইয়া অপ্পকাল- 
যাত্র জীবিত থাকে । ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । ২৩। 

করযণো স্থিত রেখ পিতৃ বংশসমুদ্ভবঃ | 

পূর্ণরেখ। পিতুর্বংশোইপ্দরেখ! পরবংশকঃ ॥ ২৪ ॥ 

কতরলে যাহার পিতৃরেখা পূর্ণরূপে অঙ্কিত থাকে, 

সে ব্যক্তি শিতার ওরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে জানিবে। 

এবং এ রেখ যাঙ্থার করতলে অর্ধারূপে অঙ্কিত থাকে, 
সে ব্যক্তি অপরের ওরসে জঙ্থিয়াছে জানিবে | ২৪। 

মাতৃরেখ! করে টব এটককং যুগ্মমেব চ) 

এটৈকমংখমাদায় সুগ্মরেখ! চ দৃষ্ততে ॥ ২৫ ॥ 

করতলমধ্যে পৃথকৃ. ুইটী পিস ও মাতৃরেখা আছে। 

মাতৃরেখা! ভর্জ্রনীর মুল-অবধি অক্কুষ্ঠের মূল-পর্য্ন্ত আহু- 
রেখার নিম্বদেশ দিয়! সরল ভাবে অঙ্কিত থাকে; এবং 
পিতৃরেখা তর্জনী ও অঙ্কুষ্ঠের মূলের মধ্যভাগ্ন হুইতে 

বহির্গত হুইরা নিম্গভাগ-পর্যযন্ত বিস্তুত থাকে। এই 

দুইটা রেখা দেখিয়াই প্রতীত হয় যে, মানব মাতাপিতার 

শোণিত ও শুক্রের জমান অংশ গ্রহণ পূর্বক জন্মপরিঞএঁহ 
করে। ২৫। 

বহরেখা ভবেৎ ক্লেশঃ হল্লাভিধনহীন'তা। 

রেখায়াং বা মনঃসৌখাং সামুদ্রবচমং যথা) ।॥ ২৬॥ 

করতলে অনেক রেখা গ্রাকিলে ক্লেশ, অপ্প রেখে 

থ্রাকিলে দারিস্ত্র এবং অনেকও নয় অপ্পও নয় এমত 

রূপ মধ্যপ্রকারের রেখা থাকিলে, ষানমিক সুখ হয়। 

ইনছাই সামুদ্রিকশাস্ত্রের বচন। ২৬। 

সামুদ্রিক। 

অঙ্গুলীনাং পৃথগ্রেখা ত্রিতয়ং মন্যতে পৃথক । 
রেখা দ্বাদশং সৌখাঞ্চ ধনধানাপ্রদায়কম্ ॥ ২৭ ॥ 

কমিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জজনী_-এই চারিটী 
অস্কুলীর প্রত্েকের পর্বরেখা তি তিনটা কির! গণন! 
করিলে যাঙ্থার ঘ্বাদশটী পৃথক পৃথক রেখার হয়, সেই 

ব্যক্তি ধবধান্যাদিসম্পন্ন ও মহ্থাস্ুত্বী হয়। ২৭। 

অন্ুলীনাং পৃথগ্রেখ! গখনে চেৎ ভ্রয়োদশঃ। 
মহাছঃ$খং মহাক্রেশং সামুদ্রং বচনং যথা ॥ ২৮॥ 

কাহারও কনিষ্ঠাদি চারিটী অস্কুলীর পর্ববরেখ। যদি 
পৃথগা. গণনাতে ত্রয়োদশী হয়। তাহা হইলে তাছার 
মহাদুঃখ ও মছাজ্েশ ঘটিয়! থাতে। ইহা সামুদ্রিক শান্ত্রের 

বচন। ২৮। 

রেখা পঞ্চদশে চৌরঃ ষোড়শ দাতবঞ্চক: | 
পাপী সপ্তদশে জ্ঞেয়ে! ধর্মী অই্টাদশে ভবেৎ ॥ ২৯ ॥ 

অস্কুলীর পর্বরেখা গণনাতে ষে ব্যক্তির পৃথক পৃথক 

পঞ্চদশটী রেখা হয়, সে চোর হুইয়। থাকে। পর্বরেখা 
গণনাতে যোলটী হুইলে, সে ব্ক্তি দ্লাতব্রীড়াকা রী ও 
গ্রতারক হয়। পর্বরেখা সপ্তদশ সংখা হইলে পাপী এবং 
অ্টাদশ হুইলে ধার্টিক হছয়। ২৯। 

উনবিংশে ভবেম্মান্যো। গুণজ্ঞোলোকপুজিতঃ। 
তপস্থী বিংশতৌ জয়ে! মহাস্ম। চৈকবিংশতৌ ॥ ৩০ ॥ 

কনিষ্ঠাদি ছারি অন্কুলীর পর্বরেখা পৃথক পৃথক্ 

গণনা করিলে যাস্থার উনশটী রেখা হয়, সে ব্যস্কি 
গুণবান. ও সাধারণের সমাদরভ্াজন হয়। পর্বরেখা 

কুড়িটী হুইলে তপন্থী এবং একুশটী হইলে মহাত্মা 
হয়। ৩০। 

মহস্তিরামুরাখ্যাতং স্কল্ললিঙ্গে ধনী নরঃ। 

অপত্যরহিতোলোকে স্থুললিঙ্গে বিপর্ধযয়ং ॥ ৩১ ॥ 

লিঙ্গ বছৎ হুইলে মনুষ্য দীর্ঘজীবী, অপ্প হইলে 
ধনী এবং সু,ল ছুইল্লে নিঃসন্তান ও দরিদ্র হর়। ও১। 

মেটে ৰবামনতে চৈব স্ুুতার্থরহিতো। ভবে | 

বক্রেৎস্কাথ। পুত্রবান্ ম্যাৎ দারিস্রং বিনতে ত্বধঃ 1 ৩২ ॥ 

লিঙ্ক বামদিকে স্বাভাবিক নত্ হুইয়া! থাকিলে 



সামুদ্রিক । 

অনু নিঃসন্তান ও নির্ধন, দক্ষিণদিকে বক্র হইয়! থাকিলে 

পুত্রবান.ও নিক্ঘদিকে নত হইয়া থাকিলে দরিদ্রে হয় ।৩২। 
অল্পে তু স্থতবান্ লিঙ্গে শিরাময়ে সুখী নরঃ | 

লগরস্থিযুত লিঙ্গে ভবেৎ পুভ্রাদিসংযুতঃ ॥ ৩৩ ॥ 

লিঙ্গ ক্ষুদ্র ছইলে মনুষ্য পুন্রবান+ 'শিরাবিশিউ 
হইলে জুখী এবৎ স্থুলগ্রন্থিযুক্ত হইলে সন্ভান-এখবরধ্য- 
প্রভৃতি-সম্পন্ন হয়। ৩৩ । 

দীর্ঘলিঙ্গেন দারিজ্রাং সললিঙ্গেন নির্দনঃ | 
ক্ষ্ণলিঙ্গেন সৌতাগ্যং হ্ম্বলিঙ্গেন তৃপতিঃ ॥| ৩৪ ॥ 

মনুষ্য দীর্ঘলিঙ্ক হইলে দরিদ্র” স্ব,ললিঙ্গ হইলে অর্থ- 

হীন, রুষণবণ লিঙ্গ হইলে ভাগ্যবান, এবং লঘুলিঙ্গ হইলে 

রাজা হয়। ৩৪। 

কর্কশে কঠিনে লিঙ্গে পরদাররতঃ সদ|। 

ব্রমতে চ সদ1 কামী নিপ্ধনো! ভবতি গ্ুবম্ ॥ ৩৫ ॥ 

যাহার লিঙ্ক কঠিন ও কর্কশ হয়, সে ব্যক্তি পরস্থীতে 

আশক্ত এবং নিশ্চিত ধমহীন হুইরা থাকে । সে সর্ব] 

কামুক ছুইয়] পরক্ত্রী রমণ করে। ৩৫। 

কষ্লিঙ্গেন হৃক্মেণ রক্তলিঙ্গেন ভৃপতিঃ। 

পরন্ত্রীনিরতে! নিত্যং নারীগাং বল্পভো! ভবেৎ ॥ ৩৬॥ 

যা্ছার লিক্ষ কঙ্ণরণ ও নুন্মম কিছ্বা রক্তবর্ণ হয়, সে 
ন্যক্কি রাজ হুইয়া থাকে, এবং সর্বদা! পরক্ত্রীগামী ও 

কামিনীজনপ্রিয় হয় । ৩৯। 

রূশলিঙ্গেন রক্তেন লভতে চোত্তমাজনাম্। 

রাজাং সৌখ্যঞ্চ দিব্য্ত্রীং কন্যকার়াঃ পতির্ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥ 

কশ বা রক্তবর্ণ লিঙ্গ হইলে মনুষ্য উত্তমা স্ত্রী, রাজ্য 
ও সুখসোভাগ্য লাড় করে এবং অবিবাহিতা বালার 
পতি হয় ॥ ৩৭॥ 

উন্নতৈর্বিপুটলঃ শঙ্ৈর্ললাটে বিষমৈভতথ| | 

নির্ধনস্ত ধনাট্যোইসাৰর্দে্ধুসদৃূশৈনরঃ ॥ ৩৮1 

যে ব্যক্তির কপাল উন্নত, বিশাল, শস্তাক্কতি, উচ্চ- 
নীচ বা ,অর্ধচজ্দ্রাকার হয়, সে ব্যক্তি নির্ধনের পুত্র হই- 
লেও বয় বিভবশালী হয়। ১৮1 

আচার্ধ্যঃ শুক্তিবিশাটলঃ শিরালৈঃ পাঁপক)রিণঃ | 

উদ্নাতিঃ শিরাতিত্ত স্ব্তিকাভিরধধনেশ্বরঃ ॥ ৩৯ ॥ 

প্রহর গা 

তি 

যাহার কপাঁল ঝিনুকের ন্যায় আকারবিশিষট ও 

বিপুল আয়ত হয়, সে ব্যক্ষি অধ্যাপক হুইয়! থাকে । ললা- 

টদেশ অনেকশিরাবিশ্িষ হুইলে সে মনুষ্যপাপী ছয়। 

স্বস্তিকনামক মাঙ্গল্যদ্রব্যের ন্যায় চিহ্ন যাছার কপালে 

দৃষ্টি হয় 'এবং উহা উন্নতশিরাসমূছে পরিব্যাপ্ত থাকে, 
তাছ। হইলে সে ব্যক্তি মহাধনবান, হয়। ৩৯। 

নিষ্বৈ লরলারের্বধাহ্থঃ ক্র,রকর্শারতন্তথা । 

সংবৃতৈশ্চ ললাটেস্ত কপণ উন্নতৈনৃপিঃ ॥ ৪০ ॥ 

ললাটদেশ নিম্ন হইলে মনুব্য বগযোগা ও নিষকুরকার্ষে। 
রত হয়, আরত হইলে কপণ ও উন্নত হইলে রাজা হর ।৪, 

ললাটোপগতাস্তিশ্ো রেখাঃ জা; শত বর্ষিণঃ | 

নপত্বং স্যাচ্চতস্ভিরায়ুঃ পঞ্চনবভাথ ॥ ৪১ ॥ 

ললাটে তিনটী রেখা থাকিলে মনুষ্য শতবর্মজীবী 
এবং চারিটী রেখা থাকিলে ৯৫ পঞ্চনবতি বংসরজীবী ও 

রাজা হয়। ৪১। 

কেশান্তোপগতাভিশ্চ অশীত্যাঘুর্নরা ভবেং। 
নবতিঃ স্যাদরেখাভির্বিচ্ছিন্নাভিস্ত পুংশ্চলঃ ॥ ৪২ | 

যাহার ললাটে রেখা কেশের অন্তভাগ-পর্ন্ত বিস্তৃত 

থাকে, সে ব্যক্তির পরমাযুঃ ৮০ অশ্পীতি বৎসর হর । 

যাহার কপাল রেখাশুন্য হয়ঃ সেব্যক্তি ৯৭ নবতি- 

বৎসর-পর্্যস্ত জীবিত থাকে । যাহার কপালে রেখাগুলি 

পৃথকূ পৃথক্ অঙ্কিত থাকে, সে ব্যক্তি লম্পট হয় । ৪২। 
_ পঞ্চতিঃ পঞ্চতিঃ ষড়ভিঃ পঞ্চাশদ্বুতি স্তথ!। 

চত্বারিংশন্ত বক্রাভি স্ত্রংশদ্ জতলগামিভিঃ 

বিংশতিরামবক্রাভিরাধুঃ ক্ষুদ্রাতিরল্পকম্ ॥ ৪৩ ॥ 
ললাটে যাছার ছয়টা, দশটা অথবা অনেকগুলি রেখ! 

থাকে, তাঙ্ছার পঞ্চাশবংসর পরমায়ু হয়। কপালে ৰক্র- 

রেখা থারিলে আবু; ৪৭ চল্লিশবৎসর ব্যাপী ছয়, এবং 

জ্রতল-পর্য্যন্ত আয়ত রেখা গ্রাকিলে আতুঃ ৩০*তিরিশ- 

বৎসর স্থায়ী হুয়। বাহার কপালে রেখাসমুহ বামদিকে . 

বক্র হইয়া অস্কিভ পাকে, ভাঙার বিংশতিবর্ষ পরমাযুঃ 

হয়। এই সকল রেখ! শুর হইলে, জীবনের পরিমাণ অতি 
অপ্প ছয়। ৪৩। 

শুভমদ্ধেন্ুস্থাপনমতুঙ্গং স্তাদলোমশহ্। 

১৯ , 



৩ 

নৃপতীনাং ভবেচ্চিহনং লল।টং গুভদর্শনম্ ॥ 58) 

যাহার কপাল অর্থচক্দ্রীকার, অনুচ্চ, লোমবিহ্ীন ও 

দেখিতে সুন্দর, সে ব্যক্তি রাজ। ও মঙ্গলাস্পদ হয় । 8৪। 

্টভঃ কমঠপৃষ্ঠাভে| গজন্থন্ধোপমে। ভগঃ ॥ 

বামোল্নতশ্চেখ কন্যাদঃ পুজজে। দক্ষিপোনতঠ ॥ 9৫ ॥ 

কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় বিজ্ুত এখং হস্তির ক্ষন্ধের 

ন্যায় উন্নত যোনিই স্ত্রীলোকের ঙ্গলদীয়ক হয়। যোনির 
বামভাগ উন্নত হইলে কন্যা ও দক্ষিণ ভাগ উন্নত হইলে 
পৃন্দ্র জন্মিরা থাকে । ৪৫ । 

আখুরোমা গুঢ়মণিঃ নুত্রিষ্টঃ সংহতঃ পৃথুঃ 
তুঙ্গঃ কমলপর্ণাভঃ শুভাশ্বখদলারুতিঃ ॥ ৪৬ ॥ 

যে যোনি দৃঢ়, অবয়বে বিস্তৃত, পরিমাণে বত ও 

উন্নত, উপরিভাগে মুধিকগাত্রবৎ বিরললোময়ুক্ত* মধ্য- 
ভাগে অপ্রকাশিত, ছুই পার্খে মিলিত প্রায়, গঠনে 

ও বর্ণে কমলদলের ন্যায় ক্রমশঃ অধোদিকে সুণ্মম ও 

সুন্দর এবং আক্কাতিতে অশ্বখপত্র্ের ন্যার ভ্রিকোণ” 

তাছাই মঙ্গলাবহু ও প্রশস্ত । ৪৬ । 

কুরম্বথুররূগো! যন্চ,লিকোদরমন্নিতঃ | 
রোমশে। বিবৃাস্তশ্চ গর্তনাশোহতিহুর্ভগঃ ॥ ৪৭ | 

যে স্ত্রীর োনি হরিণের খুরের ন্যার অপ্পায়ত, 

উনানের অভ্যন্তরভাগের ন্যায় গহ্ররবিশিষ, লোমপুণ, 
এবং মধ্যভাগে প্রকাশিত ও অনারতপ্রীয় অর্থাৎ 
উন্নতমণি, সে স্ত্রী হতভাগ্সিনী হয় এবং তাহার গর্ভ 
নট হইয়া থাকে । ৪৭। 

শঙ্খনাভ্যারুতিধোনিরাবর্তব্রয়সংযুত1। 
আবর্তে তৃভীয়ে তন্ত। গর্তশধ্য। প্রকীর্তিতা ॥ ২৮ ॥ 

যোনির অন্তর্ভাগ শস্্বনাভির ন্যায় আক্লৃতিবিশিষট 
হয় । ভাহাতে তিনটি আবর্ভ থাকে । তাহার তৃভীর 
আবর্তে গর্ভশষ্যা আছে। ৪৮। 

কক্ষাঙ্থখদল| শ্রেষ্ঠ সুগন্ধিনৃৃষ্ধরোমিকা। 
অন্তথার্থহীন। নম দারিদ্রস্য চ কারণম্ ॥ ৪৯ ॥1 

স্ত্রী অথবা পুঁকষের কক্ষ অশ্বথপত্রের ন্যায় আক্কাতি- 

বিশিষ্ট, সুগন্ধী ও উর্দালোমযুক্ত হইলে, শুভ হয়। ইহার 

সামুদ্রিক । 
বিপরীত অর্থাৎ নিক্ষলোমময়ঃ ছূরগন্ধী-আদি হইসে 

সেই স্ত্রী অথব] পুঁকৰ অর্থহীন ও দরিদ্রে ছয়। ৪৯1 | 

সমাংসৌ চৈব ভূষগ্বান্ শ্লিষ্টৌ চ বিপুলৌ ভূজোৌ। 
আজাহুলস্থিতে৷ বাহ্ বৃতে। পীনো নৃপ্্রিঃ | ৫০ ॥ 

মানার বাহ্যুগল মাংসল, কিঞ্চি্ বত্রু, সুমিলিতঃ 

বিশাল, জানুপর্য্যন্ত লম্বি, সুগোঁল, পরিচ্ছন্ব ও পীবরঃ 
সে ব্যক্তি সমতা, হয় । ৫০। 

নির্মাংসৌ রোমশোৌ হৃন্থৌ ভূজৌ দারিদ্রণীয়কৌ | 
অলোমশো! তু থথিনৌ শ্রেষ্ঠৌ করিকরপ্রভৌ ॥ ৫১ 

বাহুযুগল অমাংসল, রৌমযুক্ত ও ক্ষুদ্র হইলে মনুষ্য 
দরিদ্র হয়» লোমবিহীন হুইলে সুখী এবং হস্তির শুণ্ডের, 

ন্যার প্রশস্ত হইলে প্রধান স্য়। ৫১। 

অল্পরোমধুতাঃ শ্রেষ্ঠ জঙ্বাহন্তিকরোপমাঃ | 

রোম-কৈকং কৃপকে স্তাৎ নৃপাণাত্ত মহাত্সনাম্ ॥ ৫২ | 

যাহার জঙ্ঘা অপ্পলোমযুক্ত ও হুন্তিুণ্ডের ন্যায় 

প্রশস্ত হয়ঃ সে ব্যক্তি সমাজের অগ্রগণ্য হইয়া থাকে। 

মহাত্মা! ও রাজার লোমকুপে অতিরিক্ত এক একটি লোষ 
থাকে । ৫২ 

রোমত্রয়ং দরিপ্রাণাং রোগী নির্মাংসজানুকঃ । 

মহাদারিদ্র্যজং দুঃখং তুংক্কে রোমচতুর্থকে ॥ ৫৩ ॥ 

যাহার জঙঘার প্রতিলোমকুপে তিন, তিনটি, করিয়া 

রোম থাকে, সে ব্যক্তি দ্ররিদ্র হয়। জানুদেশ মাংস 

শুন্য অর্থাৎ অস্থিসার ( কশ ) হুইলে মনুষ্য রোগী এবং 
জজ্ঘার প্রতিলোমকুপে চারি চারিটি রোষ থাকিলে মন্থা- 
দরিদ্রতা-ছুঃখ ভোগ করে । &৩। 

নিগৃঢগুল্ফৌ চরণৌ পদ্মকাত্তি তলৌ গুতৌ। 
সম্েদ্িনো মুদুতরৌ মংস্যাঙ্কমকরাম্ষিতৌ ॥ ৫3 ॥ 

যাহার পাদত্বয়ের গুল্ফ উন্নত ও প্রকাশিত, মৃদু 

এবং পদতল পথের ন্যায় স্থুকোমল ও সুন্দর, সর্বদা] ঘর্খব- 

যুক্ত ও মংস্যযও মকরের চিহ্কে অঙ্কিত, সে ব্যক্তির সর্বদা 

মঙ্গল হইয়া থাকে । 8৪। 
বজ্কাব্জহলচিহৃঞ্চ দাস্তাঃ পদে সদা স্থিতং। 

রাজপত্বীতুলা! জ্ঞেয়! রাজভোগপ্রদায়কম্ ॥ ৫৫ ॥ 

যেকআীর চরণে বঞ্জ, পদ্ম ও হলের চিহ্ন থাকে; সে 



সামুদ্রিকঃ। 

স্ত্রী দাসী হুইলেও রাজ্ৰীরতুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং 
নিত্য রাজভোগ্ে জীবন অতিবাহিত করে । ৫৫। 

জজ্ষে চ রোমরহিতে স্ুবৃত্তে সরলে শুভে । 

অনুব্৯সন্ধিদেশে সমং জানুদ্বয়ং গুভম্ ॥ ৫৬॥ 

সত্রীলোকের জঙ্ঘ। রোমশুন্য স্থুগোল ও.সরল, হাটুর 
ংযোগস্থান উচ্চনীচতাবিহীন এবং ছুইটি ছ'টু সমান 

হইলে, শুভফল প্রদান করে। ৫৬। 

উরূ করিকরাকারো। বরমাণো সমৌ৷ শুভৌ । 
রোমজজ্বে চ নারীণাং মহাছুঃখপ্রদায়কে ॥ ৫৭ ॥ 

স্ত্রীলোকের উক হস্তিশুণ্ডের ন্যায় স্থূল, সরল, সমান, 
নুবর্তুল, সুন্দর, সুকোমল ও সুশীতল হইলে শুভাবহু | 

হয়, কিন্ত জড্ঘার্দেশ লোমশ হইলে মহাছুঃখ প্রদান 

করে। ৫৭। 
অশ্বখপত্রপদৃশং বিপুলং গুহানুত্তমম্। 

পল্মকোষমিব শ্রেষ্ঠং গুহাং চাহমুশীশ্বরঃ ॥ ৫৮ ॥ 

গুহ্যদেশ অশ্বশখপত্রের ন্যায় প্রশস্ত ও পদ্বের অভ্যন্তর- 

ভাগের ন্যায় সুগভীর হইলে, উত্তম শ্রেষ্ঠ এবং শুভফল- 

প্রদায়ক হয় । ইহা মহুর্ষর1 কহ্য়াছেন। ৫৮। 

বিস্তীর্ণ মাংসোপচিত। গভীরাব্সতুল। শুভ1। 
নাভিশ্চ দক্ষিণাবর্ত। মধ্যং ব্রিবলীশোভনম্ ॥৫৯ ॥ 

নাভিদেশ বিস্তীর্ণ, চতুঃপার্খে মাৎমল, গভীর, 
পম্মকোষতুল্য মনোহর ও দ!ক্ষণাবর্তরেখাসম্পন্ন এবং 
নাভির উর্ধীভাগ অর্থাৎ উদরের মধ্যস্থল ত্রিবলীরেখার 
সুশোভিত হয়ঃ আাছাহইলে শুভফল সংঘটিত হুইয়' 

থাকে। ৫৯। 

অরোমশৌ শনোৌ পীনে ঘনাববিষমৌ শুভো৷। 
মৃছ্ত্রীবা কষুমম! অরোমোহদয়ঃ শুভঃ ॥ ৬০ ॥ 

স্তনযুগল লোমবিহীন, স্থল, স্ুব্ত/ল, কমলকোরকবৎ 

_ক্রষশঃ শেষে হুম্বন, কঠোর, উন্নত, অবিরল ও পরস্পর 

সমান ? শ্রীবাদেশ হুস্ব ও শস্ত্বের ন্যায় তিনটী রেখাবিশিষ্ট; 
এবং বক্ষঃস্থল লোমশুন্য হইলে, শুভলক্ষণসংযুক্ত হর। ৬০ 

আরক্তাবধরৌ৷ শ্রেষ্ঠো। মাংসলং বর্তলং মুখং। 
কুন্দপুশ্পনমাদত্ব। ভাবিতং কোকিলাসমম্ ॥ 

২১. 

দাক্ষিণ্যযুকং ন শঠং হংসশব্দং স্বখাবহং | 
নান। সম সমপুট। স্ত্রীণান্ত কুচিদ। শুভ] ॥ ৬১ ॥ 

যে স্ত্রীলোকের অধর ও ওষ্ঠ ঈষৎ রক্তবর্ণ, মুখ অণ্ডের 

ন্যায় গোলাকার ও মাংসজড়িত অর্থাৎ অবুশ ও শুক্ষতা- 

বিহীন, দন্ত কুন্দকুম্ুমের ন্যায় উজ্জ্বল সুদৃশ্য ও সক, বাকা 

কোকিল] ও হংসের কলকুজনের ন্যায় শ্রুতিষধুর কোমল 

কাৰণ্পুর্ণ প্রতারণাবিহীন ও সুখাবহ, এবং নাসিকা 

সমান ও পরিমিতরন্ধ,বিশিষ্ট হয়, সে স্ত্রী সকলের শ্রো 
রমণীয় ও মঙ্গলাম্পদা হুইয়! থাকে। ৬১। 

নীলোৎপলনিতং চক্ষুর্নাসালগ্রং সলম্বকম্। 

পৃথলে ধালেন্দুনিভে ভ্রবৌ শুভে ললাটকে ॥ ৬২ ॥ 

যে স্ত্রীর নয়নঘ্বর নীলকমলের দলের ন্যায় আয়ত, 

উভয়প্রান্ত ক্রমে সুশ্ধন, নাসিকার উভয়পার্শে সংলগ্সুঃ ও 

অধিক পরিমাণে লব্বিত অর্থাৎ আকর্ণবিশ্রান্ত+ এবং তারক- 

মণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ও সুন্দর ; এবৎ যাহার ভ্রযুগগল ললাটের 

উপরিভাঞ্গে নবীনচন্দ্রকলার ন্যায় বঙ্কিম ও বিস্তুত, সে 
স্ত্রী শুভলক্ষণসম্পন্ন। হইয়া থাকে । ৬২। 

স্নিগ্ধানীলাশ্চ মুদবো মুদ্ধজাঃ কুঞ্চিতাস্তথা । 

ত্রীণাং সমং শিরঃ অেষ্ঠং পদে পাণিভলে তথা ॥৬৩। 

যে কামিনীর কেশরাজী ম্বভাবতঃ ন্বেহ্যুক্ত অর্থ[ৎ 
তৈলাক্ত ( অৰক্ষ ), কৃষ্ণবর্ণ, কোমল, ও কুঞ্চিত অর্থাৎ 
তরঙ্গায়িত, এবং মস্তক হস্ত, ও চরণ সমভাগে বিভন্, 

সেই স্ত্রীই সৌভাগ্যবতী হুইয়] থাকে । ৬৩। 
বাজিকু্জরশ্রীবৃক্ষমূপেষুষ ৰতোমরৈঃ। 

ধ্বজচামরমালাভিঃ শৈলকুণ্ডলবেদিভিঃ | 

লঙ্খাতপত্রপন্ৈশ্চ মত্্স্বপ্তিকদপ্রথৈঃ । 

ক্ষণৈরক্কুশাদৈশ্চ জয় হ্য-রাজবললভাঃ ॥ ৬3 ॥ 

যেআ্সীলোকের হস্তে বা পদে অশ্ব গজ, বিশ্বতৰক, 

যুপ অর্থাৎ জয়ন্তন্ত বা ক্্ীয়পশুবন্ধনকাষ্ঠ, বাণ, বব, 

ভোমর অর্থাৎ লৌহ্শাবল, ধ্বজা, চামর, মালা, ক্ষুদ্র- 
পর্বত, কর্ণভূষণ বেদিকাঃ শঙ্থঃ ছত্র, কমল, মীন, স্ব্তিক 

অর্থাৎ পিটুলিনির্মিত মাঙ্গল্যদ্রব্যবিগেষ বা চতুষ্পথ বা 
সর্পফণা ব1 বারাগ্ডাওয়াল। বাটা, উত্তম রখ, অঙ্কুশ প্রভৃতি 
যে কোন চিহ্ন থকে, সেত্ত্রী রাজ্জর প্রিয়! হয় । ৬৪। 

৯৯৩ 



২২ 

্ নিগুড়ৌ মণিবান্ধৌ চ পদ্মগর্ভোপমৌ করে । 
ন নিম্সং নোনতং স্ত্রীণাং ভবেৎ করতলং গুভম্ ॥ ৬৫ ॥ 

মণিবন্ধ অর্থাৎ হাতের কক্জ। নিগুঢঃ হস্ত পদ্মের অভ্য- 

স্তর ভাগের ন্যায় সুদৃশ্য এবং করতল নিম্বও নয় উন্নতও- 

নয় অর্থাৎ সমভাবাপন্ন হইলে, স্ত্রীলোক অতীব এশ্বর্য- 

শালিনী হয়। ৬৫। 

গতা পাণিতলে মা চ সোদ্ধরেণা স্থৃত] বুধৈ2। 
স্্রীণাং পুংসাং হথ! চৈধ রাজ্যায় চ স্ুখায় চ। 

পুলপৌল্র।দিসম্পনা! চোত্ধীরেখ! শুতপ্রদা ॥ ৬৬ ॥ 

দে রেখ! মণিবন্ধহইতে উশ্খিত হুইয়। করতলের মধা- 
ভাগদিয়া মধ্যমাঙ্কুলিপর্শ্যস্ত বিস্তূত থাকে; তাহাকে সামু 

ন্রকশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতবর্গ উর্ারেখ! কহিয়! থাকেন। স্ত্রী 

বা পুকধঃ যাহার করতলে এই রেখা থাকিবে, সেই রাজ্য 

ও সুখভোগ করিবে । উর্ধারেখা থাকিলে পুত্রপৌত্রাদি- 

ক্রমে বংশবর্ধন ও সর্বশুভ হইয়া থাকে । ৬৬। 

অল্লাযুষে লঘ্ুচ্ছিনা দীর্ঘচ্ছির! মহায়ুষে। 

শুভভ্ত লক্ষণং স্ত্রীণাং প্রোক্তত্বশুভমন্তাথ! ॥ ৬৭ ॥ 

যাহার অঙ্কৃষ্ঠের নিম্বে রেখা অণ্প অপ্প ছিন্ন ভিন্ন 

ভাবে থাকে, তাহার আমু অপ্প হয় এবং এ রেখা দীর্ঘ- 
ভাবে ছিন্ন ভিন্ন থাকে, তবে দীর্ঘ, যু হয়। স্ত্রীলোকের 
হস্তে এই রেখা থাকিলে শুভ ও না থাকিলে অশুভ 

বুঝায় । ৬৭। 

কমিঠিকানামিক] বা যস্ত| ন স্পৃশতি মহীম | 

অস্থুষ্ঠং বা গঠাতীত্য তঞ্জনী কুলট। হি সা ॥ ৬৮ ॥ 

গমনকালে ষে স্ত্রীর চরণের কনিষ্ঠা কিম্বা অনামিকা 

অস্গলী মৃত্তিকাম্পৃ্ট হয় না, অথবা তর্জনী বন্ধান্ুলীর উপর 

দিয়! যায়, সে স্ত্রী নিশ্চিতই কুলটা হুইয়! থাকে । ৬৮। 
কনিষ্ঠামূলরেখ! তু কুর্ধ্যাচ্চৈব শতাযুষম্। 

অনামিকামধ্যমাভ্যামস্তরে সংঘুতা সতী ॥ ৬৯॥ 

করতলে কনিষ্ঠা্ুলির যুলহুইতে রেখ! উদ্থিত হুইয়। 
অনামিক। ও মধ্যমার মধ্যভাগে সংযুক্ত থাকিলে, শতবর্ষ 

' পরমা হইয়। থাকে । ৬৯। | 

উন উনামুষং কুর্ধ্যাদ্রখাশ্চান্ুষ্ঠমূলগাঃ। 

সামুদ্ডিকঃ। 

বৃহত্যঃ পুভ্রান্ত$ঃ ক্ষীণাঃ প্রমদাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৭ 

অঙ্গুষ্ঠের মুলভাগপর্ধ্যন্ত যে কতিপয় রেখা গমন করি- 

য়াছে, তাহারা যদি ক্ষুদ্র হয়, তবে পরমায়ু অপ্প হইর! 

থাকে এবং এ রেখা যদি বৃহৎ হয়ঃ ভবে নেক প্র 
[ও ক্ষীণ হয়, তবে অনেক কন্যা, জঙ্মিয়া৷ থাকে । ৭০। 

উদ্ধে ্ধাভ্যাং পিগ্ডিকাভ্যাং জজ্বে চাতিশিরালকে । 
রোমশে চাতিমাংসে চ কুম্তাকারং ভখোদরম্। 

বামাবর্তং নিয়মল্পং হুঃখিতানান্ধ গুহাকম্। 

গ্রীবা হৃম্বা চ যোনিস্ত দীর্ঘ। তত্র কুলক্ষয়ম ॥ ৭১ ॥ 

যে স্ত্রীর জঙঘার উপরিভাগে ছুইটি লোমময় ও শিরা- 

বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থাকে, উদর কলসীর ন্যায় স্থল, ও 

গুহ্দেশ বাঁমাবর্ত হইয়া! অপ্প নিম্ন হয়, সে স্ত্রী চির- 

দুঃখিনী হয়।যদি গ্রীবাদেশ ক্ষুদ্রে ও যোনি দীর্ঘারুতি হয়, 
তবে তাহার কুলধ্বংস হুইয়৷ থাকে | ৭১। 

পৃথগলাঃ প্রচণ্ডাশ্চ স্তিয়ঃ স্থ্যর্নাত্র সংশরঃ | - 
কেকরে পিঞ্জলে নেত্র স্তাবলোলেক্ষণে সতী ॥ ৭২ ॥ 

ূ মে স্ত্রীর গলা মোটা ও চক্ষু বক্র (টেরা ), পিঙ্গল 

(কষ্ণপীত) বর্ণ বা চঞ্চল হয়) সে নিঃসন্দেহ অত্যন্ত প্রচণ্ড 

ও কলহপ্প্িয়া হুয়। ৭২। 

সিতে কৃপে গগুয়োশ্চ সাধুবদ্ধতিচারিণী । 

প্রল্ষিনী ললাটে চ দেবরং হস্তি সা তথ। ॥ ৭৩ ॥ 

| যেস্ত্রীর গণ্দেশ শ্বেতবণ ও কুপৰৎ নিম্ন” সে সতীর- 

ন্যায় থাঁকিলেও ব্যভিচারিণী হইবে। যাহার কপালে 
! লম্বম'ন রেখা থাকে, তাহার দেবর নট হুয়। ৭৩। 

উদরে শ্বশুরং হপ্তি পতিং হস্তি শ্ফিচোদ্ধীয়োঃ | 

যাতরোমোত্তরোষ্ঠী স্তান্ন শুভ ছুংখভাগিনী ॥ ৭৪ ॥ 

স্ত্রীলোকের উদরে এ লম্বমান রেখা থাকিলে তাহার 
শ্বশুরের মৃত্যু হয়, ও নিতম্বের উপরিভাগে এ রেখা 
থাকিলে স্বামী নষ্ট হয়। যেস্ত্রীর অথরের নিগ্ে লোম 

জন্মে, সে অসৌঁভাগ্যবতী ও অশুভভাজন! হয় । ৭৪ । 

স্তনৌ সরোমাবগুভৌ কণে চ বিষমৌ তথা । 
স্তইথব বিষমাদস্তাঃ ক্রেশায় চ ভয়ায় চ॥৭৫॥ 

যেস্ত্রীর স্তন লোমে পরিপুর্ণ, সে অশুভ্দায়িনী হুয়। 



সামুদ্রিকঃ। ২৩ 

যাহীর কর্ণযুগল ও দন্তসমু সমান নয়, সে ক্লেশও | যে কন্যার কেশ রক্তবর্ণ ও চক্ষু গোলারুতি, তাছাঁর 
ভয়ের কারণ হয়। ৭৫। স্বামীর মৃহ্য হয়, ও সে নিয়ত ছুঃখভাগিনী হুইরা থাকে ।৮২। 

চৌর্ধায় রু্ণমাংসাশ্চ দীর্থাভর্ত্চ মৃ্যবে | পুরণচন্ত্রমুখী কন্যা বালন্র্যাসম প্রভা । | 

ক্ব্যাঈরপৈতৈশচ বুককাকাদিস! ন্লিভৈঃ ॥ ৭৬ ॥ বিশালনেত্রা বিস্বোষ্টী সানিতাৎ লভতে থম ॥ ৮৩ ॥ 

যে স্ত্রীর দপ্তের মূলে রুষ্ণবর্ণ মাৎস থাকে, সে চৌর্য্য- যে কন্যার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্য'য় মনোহর শরীর- 

বৃত্তি অবলম্বন করে, ও দন্তূসমূহ দীর্ঘ হইলে তাছ!র ম্বারীর | লাবণ্য নবোদ্দিতস্ুর্যাপ্রাভার ন্যয় সুন্দর, ওষ্ঠ বিশ্বের 
মৃত্যু হয়, এবং রাক্ষস, সিংহ, শ্যেন, ৰক, কাকআদির | ন্যায় কমনীর ও লোচনযুগল বিশালারত, সে নিত্য স্থখ- 

ন্যায় হস্ত হইলে অমঙ্গল হইয়া থাকে । ৭৬। * লাভ করিয়] থাকে । ৮৩। 

শিরালৈর্বিষমৈঃ শুক্ৈর্ধিভ্তভীনা ভবস্তি হি। ূ রেখাভির্বহুভিঃ ক্রেশং স্বল্লাভিধনিহীনতা। 
ছুঃখিতাঃ পাপনিরতাশ্চোক্ষনাড়ী চ ডাকিনী | ০৭ | ৰ রক্তাভিঃ সুখমাপ্পোতি কৃষ্ণাভিঃ ক্লেশতাং ব্রজেৎ ॥ ৮5 

যে স্ত্রীর হম্ত শুক্ষ বিষম ও শিরাময় সে দরিদ্রা হয়, করতলে অনেক রেখ! থাকিলে ক্রেশঃ অপ রেখ 

এবং যাহার উর্দানাড়ী থাকে সে ছুঃখভাগিনী পাপরতা ; থাকিলে অর্থশুন্যতা, রক্রবর্ণ রেখানকল থাখ্িলে সুখ 

ও ডাকিনী হয়। ৭৭। লাভ; এবং কষ্ণবর্ণ রেখা সমুহ থাকিলে ছুঃখপ্রাপ্তি হুইর' 

সমুন্নততরোষ্ঠী যা কলইৈরুক্ষভাষিণী । ধাকে। ৮৪। 

আীষু দোষাবিরূপাদিঘটিতাঃ স্থ্যরিমে মতাঃ ॥ ৭৮ ॥ অস্ক-শং কুলং চক্রং বস্তা: পাণিলে ভবেৎ । 

যে স্ত্রীলোকের ওষ্ঠ অধিক পরিমাণে উন্নত, সে কলহু- পুন্রং প্রহ্থয়তে নারী নরেন্দ্রং লভতে পতিম্ ॥৮৫ ॥ 

প্রিয় ও কঠোরবচন] হয়। স্ত্রীলোকের হস্তপদাদিবৈরপ্য- যে স্ত্রীর করতলে অস্ক,শ, কুণডলঃ ও চক্রচিহ্ন থাকে' 
ঘটিত শুভাশুভ লক্ষণ কথিত হইল । ৭৮। সে রাজাপতি লাভ করে এবং তাহার সুন্দর পুন '্রান্তুত 

অথ পুনর্বিবিধচিহুফলানি হয়। ৮৫। 
কনিষ্ঠাং হি সমাশ্রিত্য মধ্যমায়ামুপাগত। ৷ যস্তাস্ত রোমশৌ পার রোমঘুক্তৌ পয়ৌধরৌ ' 

ষষ্টিবর্ষাযুষং কুর্ধ্যাদায়ুরেগা ন সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ ৰ উন্নতো চাধরোষ্ঠৌ চ ক্ষিপ্রং মারতে পতিম্।। ৮৬ : 

কনিাুলীর মুল-অবধি আরন্ত হইয়া মধ্যমাঙ্ুলীর | যে স্ত্রীর পার্খ দয় ও স্তনযুগল লোমময় এবং অধর 
মুলপর্থ/ত্ত দি রেখা করভলে অর্কিত থাকে? তাই! হইলে | ও ওষ্ঠ উচ্চ, ভাহার পতির শীক্ত মৃত্যু হইয়া থাকে । ৮৬ । 

৬০ যাটবৎসর পরমায়ু নিশ্চয় হইয়। থাকে । ৭৯। | যন্তাঃ পাণিতলে রেখাপ্রাকারং দৃশ্যতে যদি। 

যস্তাস্ত্ কুঞ্চিতাঃ কেশ! মুখঞ্চ পরিমগ্ডলম্। | আপ দাসকুলেজাত। রাজ্ীত্বমর্ধিগচ্ছতি ॥ ৮৭ ॥ 

নাতিশ্চ দক্ষিণাবর্তা সা কন্তা কুলবর্ধিনী ॥ ৮* ॥ যে নারীর করতলে প্রাচীরের আরুতি রেখা দৃষ্ট হর? সে 

যে কন্যার কেশ কুঞ্চিত, মুখ গোলারুতি, ও নাভি | দীসবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও রাজপত্বী হুইয়! থাকে । ৮৭। 

দক্ষিণাবর্তাঃ সে কুলবর্ধানকারিণী হুয়। ৮০। উদ্ধতা কপিলা যস্যা রোমরাজী নিরন্তর] । 

যা চ কাঞ্চনবর্ণাভ| রক্তহন্তকরাস্ুলা ৷ অপি রাজকুলেজাত। দাসীত্বমুপগচ্ছতি ॥ ৮৮ ॥ 

সহসত্রেইপি চ নারীণাং ভবেৎ স! চঃপত্তিব্রতা ॥ ৮১ ॥ ষে স্ত্রীর রোমাবলী নিরন্তর নাভিদেশহইতে উর্ধে 

যে নারীর বর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় এবং হস্ত ও অঙ্কুলী উদ্থিত ও পিঙ্গলবর্ণ হয়, সে স্ত্রী রাজবংশে জন্মিলে? 

রক্রবর্ণ সে সহ সহ ভ্রীলোকের মধ্যে পতিত্রতা। হয়।৮১. দালী হইয়া থাকে । ৮৮। 
রক্তকেশা চ যা কন্তা মওলাক্ষী চ যা! ভবেঞ্চ। যন্ত। অনামিকান্ুষ্ঠৌ পৃথিব্যানৈৰ ভিষ্ঠত: । 

ভর্তা তু িয়তে তন্তা নিয়তং ছুঃখভাগিনী ॥ ৮২॥ পতিং মারয়তে সাপি ম্বতন্ত্রং টচব বশ তে ॥ ৮৯7 



৪ 

" যেক্ত্রীর পদের অনাষিক| ও অঙ্গুষ্ঠ গমনকালে মৃত্তিকা- 
স্পর্শ করে নাঃ ভাহার পতির মৃত্যু হয় এবং সে হেচছা 
চারিণী হইয়া থাকে । ৮৯। 

যন্তাপমনমাত্রেণ তৃমিকম্পে! হি জায়তে। 
পতিং মারয়তে ক্ষিপ্রং শ্বেচ্ছাচারেথ বর্ততে ॥ ৯০ ॥ 

ষেস্ত্রীর গমনকালে ভূমিকম্প হয়ঃ অর্থাৎ বাহার 
গমন অতিশয় ভয়ঙ্কর সে শীপ্রে পতিঘাতিনী এবং স্বেচ্ছা- 
চারিণী হয়। ৯। 

চক্ষুঃশ্নেহেন * সৌভাগ্যং দস্তশ্নেহেন ভোজনম্ । 
 তবচক্সেহেন পধ্যপ্কং পদন্নেছেন বাহনম্ ॥ ৯১ ॥ 

্বেুত্বারা চক্ষুর ওজ্ুল্য হইলে সৌভাগ্য, দন্তের 
চাকচিকা হইলে আহার, ত্বকের লাবণ্য হইলে দিব্যখট্টা, 
পদের শোভা হইলে হস্তী অশ্ব আদি বাহন লাভ হুইর! 
খ্বাকে 1 ৯৬। 

নিগ্ধোশ্নতৌ তামনখেী নার্য্যাশ্চ চরণৌ শুভৌ | 
মস্তান্কশাজজচিহ্ছৌ চ চক্রলাঙগললক্ষিতে ॥ ৯২ ॥ 

যে নারীর চরণদ্বয় স্বেহবিশিষ্ট অর্থাৎ চাকচিক্যময়, 
গুন্দর, উন্নত ও তাত্রেবর্ণনখযুক্ত, এবং মৎল্য অঙ্ক,শ 
পদ্ম চক্র লাঙ্গল আদি চিহ্বে অঙ্কিত, সে স্ত্রী শুভদায়িকা 
হয়। ৯২। 

আন্বেদিতভৌ মুদুতলৌ প্রশন্ডৌ চরণৌ স্ত্রিয়ঃ | 
শুভে জঙ্ঞে বিরোমে চ উর ভস্তিকরোপমৌ ॥ ৯৩ ॥ 

যে স্ত্রীর চরণঙল স্মুকৌমল ও ঈষদৃঘন্মময় চরণ প্রশস্ত 
জও্ঘা লোমহীন, এবং উস্থল হস্তিশুণডারুতি স্থ,লশীতল 
বর্ত,ল ক্রমে হুম্বন, ও লাবণ্যসম্পন্ন, সেই নারীই মঙ্গল- 
ভাজন হুয়। ৯৩। 

নাভিঃ প্রশস্ত। গশ্তীরা দক্ষিণাবর্তিক] শুভ । 
অরোম। ত্রিঝলী নার্ধা।ঃ স্তনৌ চ রোমবধ্জিতো ॥ ৯৪ ॥ 

যে নারীর নাভি 'প্রুশন্ত গভীর ও দক্ষিণাবর্ত এবৎ 

ভ্রিবলী ও স্তনঘ্বয় লোমবিহ্ীন, সে সৌভাগ্যশালিনী 

হয়। ৯৪। 

লিষ্টান্বলৌ তায্রনখো পার্দো তৃচ্চশিরাঞ্চিতো। 
কম্মোরতে তা গৃঢ় গুল ফৌ। সাছি রী বৃপতেঃ স্বতাঁ॥ ৯৫ ॥ 

_..* শরীরের মধ্যে এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ আছে, তাহার ! 
নাম শ্বেহ। উহ! নির্গত হইয়া শরীরের লাবণা, চাকচিকা, 
শোভা আদি বদ্ধিত করে। 

ইতি শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক সম্কলিত ও প্রকাশিত ফলিতজ্যোতিঘে সামুদ্রিক" 

সামুদ্রিকঃ। 

ষে স্ত্রীর টরণের অসুর্লিকল পরম্পর সংলগ্নপ্তায় 
নখ তাত্্রবর্ণ, পদদ্বয় উচ্চ শিরাযুক্ধ ও কুর্মপৃষ্ঠের ন্যায় 
সমুন্রত এবং গুল গৃঢ়ভাবাপন্ব ছয়, সে রাজক্ত্রী হইয়া 
থাকে । ৯৫। ৫ 

হুর্পাকারৌ বিরূপৌ চ বক্রো চ বিরলাঙগুলৌ | 

কঠোরদর্শনৌ পাদো দরিদ্রাণাং প্রকীর্তিতো ॥ ৯৬ ॥ 
যা্ার চরণঘ্বয় কুলার ন্যায় বহুত, কুরূপ, বক্রঃ ও 

দেখিতে কঠোর, এবং পাদাঙ্থুলীনকল বিরল হয়, মে 
দরিদ্র হইয়া থাকে । ৯৬। 

দক্ষিণাণর্ভচলিতং মৃত্রস্ত নৃপতিঃ স্বৃতঃ। 

স্থলগ্রস্থিযুতোলিঙ্গোরক্তঃ পুজ্রাদিসংবুতঃ || ৯৭ || 
যাহার প্রআবকরণকালে মুত্র দক্ষিণাবর্ত হুইয়। পড়ে, 

সে ব্যক্তি রাজা হুয়। যাছার লিঙ্গ রক্তবর্ণ ও স্থূলগ্রন্থি- 
যুক্ত হয়, সে ব্যক্তি পুন্্রপৌধত্রাদিসম্পন্ন হইয়। থাকে । ৯৭। 

পুষ্পগন্ধযুতে শুক্রে ভবেদ্রাজা স্ধার্মিকঃ। 
মধুগন্ধযুতে বীর্যে ধনবান্ স্থথকররঃ ॥ ৯৮॥। 

যে পুকষের বীর্য্য পুষ্পের ন্যায় গন্ধযুক্ত হয়, সে ধার্শিক 
ও রাজা হুইয়া থাকে । যাহার শুক্র মধুর ন্যায় গন্ধাযুক্ত 
হয়, সে ব্যক্তি অর্থশালী ও সুখী হুইয়। থাকে । ৯৮। 

পুত্রাঃ শুক্রে পুষ্পগন্ধে অন্যঙ্চ্ক্রে চ কন্ঠকা । 
মহাভোগিনঃ স্থগন্ধে তথ! স্তাম্মদগন্ধিনি ॥ ৯৯ ॥। 

শুক্র পুষ্পের ন্যায় গন্ধাবশিষ্ট হুইলে পুত্র, তত্তিন্ 
অন্য কোনরূপ গঙ্ধযুক্ত হইলে কন্যা, এবং স্মন্দরগন্ধ বা 
মধুর ন্যার গন্ধসম্পন্ন হইলে মহাভোশ্ী হইয়া থাকে।৯৯। 

ক্ষারগঞ্ধে দরিদ্রঃ স্তাদ্দীর্ঘায়ুঃ শীত্রমৈথুনে । 
সমবক্ষ। চ ভোগাঢো। নিয়বক্ষা ধনোজঝিতঃ || ১০০ ॥ 

পুকৃষের শুক্রে ক্ষারবদৃগন্ধ হইলে দরিদ্র, শুঙ্গার- 
'কাঁলে শীত্র রেডঃ পতন হইলে দীর্ঘজীবী) লমানবঙ্ষ/ম্থুল 
হইলে ভোগবান্ এবং নিশ্ববক্ষঃস্থল হুইলে নির্ধনী হুইয়। 
থাকে। ১০০। 

ইদং সামুদ্রিকং শান্ত্ং বিষণনা পরিভাষিতম্। 
্রত্বা পরত্থা! পঠিত্বা! চ শোকং ত্যজতি পণ্ডিতঃ ॥ ১০১॥ 

এই সামুদ্রিকশান্স বিষুঃকর্তৃক কথিত হুইয়াছে। 
ই! শ্রুবণঃ কবচে করিয়া ধারণ বা অধ্যয়ন করিলে পণ্ডিত 
ব্যক্তি শোকহইতে বিষুক্ত হুইয় থাকে । ১৯*১। 

£ 

গার সমাপ্ত। 



প্রকীর্ণ অহশ। 
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ইতি ্র্ররমিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ফলিতজ্যোতিষে 
প্রকীর্ণ অংশ সমাণ্ড। 



অখোচাতে কাকরুতং রুতানাং মুগ্ধ স্থিতং শীকুনভাবিতানাম। 

'অচিত্তিভাবেদিত কার্ধ্যপিদ্ধিং পুর্ববাদিকাষ্ঠা প্রহরক্রমেণ ॥ ১। 

. শাকুন শাঙ্তোক্ত পক্ষিরবের শিরোভূষণম্থরূপ কাক- 
রৰ বর্ণন করিতেছি। এই শাকুন শাস্তান্তর্গত কাকরব 
জ্ঞাত থাকিলে পুর্ব দক্ষিণ গ্ভৃতি দিকৃ অনুসারে ও 

প্রহরভেদ অনুসারে অচিস্তিত ও অপরিজ্ঞাত কার্দ্যসিন্ধি 
জ্ঞাত হইতে পারা বায় ॥ ১॥ 

যে ত্রাক্গণক্ষত্রিয়বৈশ্টাশূদ্রাঃ কাক! ভবস্তাত্তাজপঞ্চমান্তে । : 
বর্ণাক্কতিভ্যামষিভাষিতাভ্যাং সদাভিযুক্তৈ রপলক্ষণীয়াঃ ॥ ২ ॥ 

ত্রাঙ্ণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র ও অস্ত্জ, এই পাচ 
গ্রকার কাক আছে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা খবিবাক্যা- 

নুসারে বর্ণদ্বারা ও আক্কতি দ্বারা কাকদিগের জাতি 

মিরপণ করিবেন ॥ ২॥ .. 

বৃহৎ প্রমাণে! গুরুদীর্ঘতু্ডে। দৃড়স্বরং কৃষ্ণবপু$ স বিপ্রঃ ।, 
পিঙ্গাক্ষনীলাক্ষবিমিশ্র বর্ণ; স্তাৎ ক্ষত্রিয় স্তীক্ষরবোহ্তি শূরং1৩। 

মে.কাকের আকার বং, যাহার ঠোট ব্হৎ.ও 
দীর্ঘ, যাহার স্যর দৃঢ় ও শারীর ক্ণবর্ণ, সেই কাক ত্রাক্ষণ 
জাতি। যাহার চক্ষু: পিঙ্ষলবর্ণ ও নীলবর্ণ, যাহার রবতীক্ষে+ | 

ষাহার বণ বিমিশ্র, তাদৃশ কাককে ক্ষত্রিয় বল যায় তা 

যঃ পোষছনীলঃ | সিতনীল চগচ নাত্যর্থ রড়ে। রটিতশ্চ বৈশ্তঃ।, 
ডকগচ্ছবি ৬ 'রিককারশবঃ শুত্রঃ কৃশাঙ্গশপলোখিভি রক্ষঃ ॥ রম 

কাক পাঠৰণ ও মীলবরণ, যাহার চকু খৈডবর্ণ ও 1 
ঃ ৩৯ 

নীলবর্ণ, যাঁছার শরীর নিতান্ত কক্ষ নহে, যে লর্বদা চঞ্চল, 
তাহাকে বৈশ্য বল! যায় । যাহার শরীর ক্কুশ ও নিতান্ত 
কক্ষ, যাছার বর্ণ ভল্মের সদৃশ যাহার শব্দে অধিক 
ককার উচ্চারিত হয়, যে কাক চপল, তাহাকে শুদ্র বলা 
যায় ॥ ৪॥ 

বিরুক্ষ সুপ্ত তনুর্বশঙ্কো যঃ কন্ধরাদীত্তনখং বিদত্ি। 
স্থিরারবঃ স্থৈরযসমে তবুদ্ধিঃ কাকোতস্তযজাতিঃ খলুপঞ্চমোহত্র ॥৫। 

যাহার শরীর ও চক্ষু কক্ষ ও সুক্ষম, যাহার গলা ও 

নখ উজ্জ্বলঃ বাহার রব স্থির, যাহার বুদ্ধি স্থিরতর, ভাদুশ 
নিঃশক্ক কাককে অস্তাজ বল! ধায় | & ॥ 

দ্রোণাভিধঃ কৃষ্ণবপুষ্থিজো যো 
গ্রা্থঃ স কাকঃ খলু মুখ্যবৃত্তযা ৷ 
তল্মাদৃতে শ্তামগলো নিরীক্ষয£ 

শ্বেতশ্চ নিন্্যোহছুত দর্শনোইসৌ ॥ ৬ ॥ 

বে দদাড়কাকের শরীর ক্কঞ্চবর্ণ, ও যে দাড়কাক ত্রান্মণ; 
তাছাকে প্রধানরূপে এছণ ধরিবে। তদডাবৈ যে কাকের, 

 শ্ললদেশ শ্যামবর্ণ”, ও যে কাক শ্বেতবর্ণ। তাহাকে অবলঙ্বন 

করিয়া শুডাশুভ গণনা করিবে ॥" মানাবর্ণের কাক অত্যন্ত 

নিন্দনীয় ॥৬॥ : | 

 রিশ্িংক্ষটং জন্পতি ৃ চ্যমানো ন্যুনং ততঃ ক্ষত্রিয় জাতিরাহ।' 
 আস্যাতি বৈ বপ্লিবাসনেন ব্রবীতি শৃর্পো। বলিদানলোভাৎ [৭1 

সি তাঙ্ষাগ, জাতি কাক জিজ্ঞাসিত হইবামাত্র পরিষ্কার, রূপে 



ফল ব্যক্ত করেন ।.. 
কিঝিৎ ন্যুন। নৈশ্ঠট জাতি কাধ বত্ব করিলে শুভা- 
শুভ কল বলেন। - শুত্রজাতি টিগহার পাইবার. লোতে 
কল কীর্তন করেন ॥ ৭ 8. | 

প্রশ্ং কৃতং জল্পতি রফবর্ণ; সদা সমস্তং বিহগোখস্তাজাতিঃ 1... % 
ডাকি! পরে ছায়ার দিকে মুখ করিয়। থাকে, সে প্রথমত সদ্য অিসগ্াহদশাহপক্ষৈঃ পঞ্চাপি কাকাঃ ফলদাঃক্রমেণ ॥৮। 

কষ্বর্ণ অন্তাজ কাক জিজ্ঞাসিত হইয়া সর্বদা সমস্ত 
কল ব্যক্ত করে। ব্রান্থণ জাতি কাক সম্ভঃ, ক্ষত্রিয় কাক 

তিন দিন যধ্যে, বৈশ্য কাক সপ্তাহ মধ্যে, শৃদ্র কাক দশ 

দিন মধ্যে এবং অন্ত্যজ ফাক এক পক্ষ মধ্যে ফল প্রদান 
করে ॥ ৮। ্ 

শাস্তে প্রদীপ্ডে চ রটন্ বিহ্ঃ শুভপ্রদে! দীগুপরাধুখঃ সন্। 
ন কাপিরৌস্রে। রটিতঃ প্রশত্তঃ সর্ব শব্তো মধুরশ্চ রক্তঃ |৯1 

যদি কাক প্রশান্ত ও উজ্জ্বল রব করে, অথব] বদি 
পরাওমুখ হুইয়। উজ্জ্বল শব্দ করে, তাহা হইলে শুত ফল 
হয়। কঠোর শব্দ কোন স্থলেই প্রশস্ত নে, মধুর ও 
অনুকূল র রব সকল স্থলেই প্রশস্ত । ৯। 

দীপ্তস্থিতো৷ যঃ পরুষত্বরেণ 
বিরৌতি দীপ্তাভিমুখঃ স কাধ্ধযম্। 

 নিপ্পাদ্য নির্নাশয়তে চ সম্যক্ 
দীপ্তোশুখঃ শাস্তরবে| হি সিদ্ধ ॥ ১০ ॥ 

যদি কোন কাক ুর্ণ্যালোকে বনিয়! সুর্্যাভিমুখ 
হইয়া! কঠোরম্বয়ে শব্দ করে, তাহ! হইলে অগ্রে কার্শ্য 
সম্পন্ন হয় বটে, কিন্ত পরে তাহা সম্পুর্ণরূপে- নট হয়। | 

পরন্ত যদি কাক হু্গ্যাভিমুখ হুইয়! প্রশান্ত স্বরে রব করে, 
তাহ! হইলে সন্পূর্ণ কার্ধ্য সিদ্ধি হইয়। থাকে ॥ ১০॥ 

শাস্তঃ প্রদীপ্তা ভিমুখে বিধায় শবং প্রবিশ্তাথ পুনঃ প্রদীপ্তম্। 
যোরৌতি কাকে মধুরস্থরেণ স্বত্ব! বিরুদ্ধং সদদাতি সিদ্ধিম্ ॥১১॥ 

যে কাক প্রশান্ত ভাবে রোজাতিমুখ হইয়া শব্দ করিয়া 
পরে রোঁজ্রে প্রবেশ করিয়া মধুর শব্দ করে, সে. প্রথমত 

তি রা 

ক থাকে ॥ ১১॥ 

' ক্ষতিয়জাতি, কাক ভ্রাদ্ষণ অপেক্ষা 

২ শার্ন দীপিকা! ট 

বাহ দীপ্তাভিমুখো বিরাষং... 
তঃ প্রপীস্তাতিযুখে বিরৌতি । - 
এ বায়মো২ইসৌ বিনিইস্তা সম্যক্ক 

কার্ধ্যাণি সর্ধাপি পুনঃ. করোতি & ১২ ॥ 

থে কাক আলোকের দিকে মুখ করিয়! প্রথমত 

অনিষউকর কার্ধ্য সমুদায় নট করিয়া ০০০ ডাছ। 
আনয়ন করে ॥ ১২ ॥ | 

কুর্য্যোদয়ে পূর্ববদিশি প্রশস্ত | 
স্থানেস্থিতে! যোইভিমুখং বিরৌতি।. 

 নাশং রিপোশ্চিত্তিতকার্যযসিদ্ধিং 

সত্রীরত্ব লাভং স করোতি কাকঃ ॥ ১৩ ॥ 

যদি কুর্যে্যাদয়ের সময় কাক পূর্বদিকে প্রশস্তদ্থানে 
থাঁকিয়! অভিমুখ হইয়! শব্দ করে তাহ! হইলে শত্রনাশ, 
অভিলবিত কার্ধ্য সিদ্ধি ওক্ত্রীরত্ব লাভ হুইয়। থাকে ।১৩। 

ধ্বাজ্ঃ প্রভাতে যদি বন্ধিভাগে 

বিরৌতি তিষ্ঠন্ রমনীয়দেশে। 
শত্রন্ প্রণশ্যত্যচিরাদ্বিশস্কঃ 
প্রশ্নাতি যোষিৎ সমবাপ্যতেচ ॥ ১৪ ॥ . 

সদি কাক প্রাতঃকালে অস্সিকোণে রমনীয় প্রদেশে 

থাকিয়া! শব্দ করে, তাহ! হুইলে সে অনতিদীর্ঘকাল 

মধ্যেই সংগ্রাম ধার! করে ও অশঙ্ষিতন্বদয়ে শক্রসংহার 

| করিয়া স্ত্রী লাভ করে। ১৪। 

রুবন্ প্রভাতে দিশিদক্ষিণহ্তাং 

- কাকঃ সমাবেদয়তেহতি ছুঃখম্। 
রোগান্তি মৃত্যুং পরুষ স্বরেণ 

 রম্যেণ চেষ্টাগম যোবিদাধ্িম্ ॥ ১৫ ॥ 
যদি কাক প্রাতঃকালে দক্ষিণদিকে অবস্থান করিয় 

কঠোরম্বরে শব্দ করে, তাহ! হইলে সাতিশয় ঢুঃখ 
উপস্থিত হইয়া থাকে এবং রোগ: মানসিকলীড়া ও মৃত 
নিকটবর্তী খয়। পরন্ত যদি এ কাক 'মধুরস্যরে শব্দ কৃরে, 
তাহ! হইলে চেক! হারা বিকযালাছ ও ধনলাভ হইয়া 
খাকে। ১৪। 



শাকুন দীপিকা । 

নৈখতাভাগে বদি চ প্রভাতে 
করোতি কাকঃ সহসা বিরাবং । 
রং ততঃ কর্ণা সমত্যুপৈতি 

দুতাগমে! মাধামিক! চ সিদ্ধি ॥ ১৬॥ 

যদিকাক প্রভাত কালে নৈখভ কোণে অবস্থান 

করিয়া শব্ধ করে, তাহা হইলে. কোন একটী কুৎসিত 
কার্ধ্য উপস্থিত হয় এবং দুতের আগধন বোধ হয় ও 

কার্মেযর মাধ্যমিক সিদ্ধি হুইয়! থাকে ॥ ১৬। 

প্রাতঃ প্রতীচ্যাং যদি রৌতি কাকে! ঞ্রবং তদ বর্ধতি বারিবাহঃ। 
্রীবসত্তৃভূৎপুরুষাগমস্ঠকলি কলত্রেণ সমং তদ। স্যাৎ ॥ ১৭ ॥ 

ধদি কাক প্রাতঃকালে পশ্চিম দিশে অবস্থান করিয়া 
রব করে তাছ। হইলে নিশ্চয় মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হয়। 

পরন্ত স্ত্রী, বস্ত্র ভূমি ও পুকবাগম হয় কিন্ত স্ত্রীর সহিত 

কলছ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ 

ধ্বাজ্ন্ত শব্দে পবনালয়স্থে বনজাবানাতিমতাগমাঃ স্্যঃ। 

পাস্থাগম্ঠ গ্রাকনবৃত্তিনাশঃ শ্তাদন্তদেশে গমনং শ্বদেশীত ॥ ১৮ 

প্রাতঃকালে বাসতুকোঁণে অবস্থান করিয়া কাক শব্দ 
করিলে অভিলধিত ভোজন বস্ত্র ওযানারদি লাভ হয়। 

এবং কোন পথিকের আগমন, পূর্বতন বত্তিনাশ ও স্বদেশ 

হইতে দেশাস্তরে গমন হইয়া থাকে ॥ ১৮॥ | 

দিশ্যুতরস্তাং স্থুরবঃ প্রভাতে নিরীক্ষমাণো বলিভূগ্নরাণাং। 

দদাতি ছংখং ভুগগাচ্চ ভীতিং দরিদ্রতাং নই্টধনেষ্টলাভং ॥১৯। 

গ্রড়াতকালে উত্তর দিগরে স্থিত কাক মনুষোর প্রতি 
দৃষ্টি করিয়া রব করিলে সেই দিনে ছুঃখ, বর্পভয়, দরিদ্রতা 
উপস্থিত হয় । কিন্ত ন্ট ধন ও ইষ্টলাভ হইতে পারে ॥১৯ | 

দিশীশবত্যাং যদি রৌতি কাক আগচ্ছতস্তনিতাস্ত্যঙজাতী ৷ 

ব্যাধের্নিমিত্ং প্রিক্ববস্ত্রলাভে। ভবেত্বদা রোগবলেহবসানং ॥২০।॥ 

কাক প্রাতঃকালে ঈশান কোণে অবস্থিত হুইয়1 যদি 
রব করে তাঁছা হইলে ব্যাধি শান্তির নিমিতত কোন অস্ত্য- 

জাতির স্ত্রী আগমন করিয়! রোগ বিনাশ করে এবং প্রিয় 

বস্তু লান্ড হইয়া! থাকে ॥ ২০॥ 
ক্ষপ্রদেশে স্থিতবায়স্ত 

প্রভাতকালে মধুরদ্বরেণ । 

 অভীন্দিতার্থাগমনং বং হ্যা... 

স্বামিগ্রসাদে! দ্রবিণস্ত লাভঃ ॥ ২১ ॥ 

প্রভাত কালে যদি কাক উর্মাদিগে স্থিত হুইরা মধুর 
স্বরেরব করে ভাঙা হইলে নিশ্চয় অভিলবিত বন্ত ও 

ধন লাভ হয় এবং স্বামীর প্রসন্তা লাভ করে ॥ ২১ ॥ 

পূর্বত্র যামে প্রথমে সশবাঃ কাকো ভবেচ্চিত্তিতকার্ধ্যসিছ্ধো। 
অভীষ্টলোকাগমনং তথাস্ঠাষ্টার্থলাভে। নির়তং নরাণাং ॥ ২২ ॥ 

যদি কাক দিবার প্রথম যামে পূর্বদিগো অবস্থান 

করিয়৷ শব্দ করে তাহা হইলে চিন্তিত কার্য্য সিদ্ধি, 

অভীষ্ট ব্যক্তির আগমন ও নষ্ট ধনের লাভ হইয়া 
থাকে ॥ ২২॥ 

আগ্নেয়ভাগে যদি চাদ্যযামে স্ত্রীলাভবিদ্বেষিবধো ভবেতাং । 

কৃতাস্তভাগে বলিভুগ্থিরাৰঃ স্ত্রীলাভসৌখ7প্রিয়সঙ্গকারী ॥ ২৩॥ 

কাক যদে দিবার প্রথম যামে অম্মি কোণে অবস্থিত 

হইয়া শব্দ করে তাহা হুইলে জ্রীলাভ ও শত্রু নষ হয়। 
উক্ত সময়ে দক্ষিণ দিধর্তী কাকের শব্দ স্ট্রীলাভ, সুখ ও 

প্রিয় সমাগম নুচনা করে ॥ ২৩॥ 

নৈধতাকোণে শ্রিয়যোধিদাপ্তিশ্ষিষ্টাশনংসিধ্যতি চিস্তিতোহর্থঃ | 
দিশি প্রতীচ্যাং বিরুতে ভবেতামভ্যর্থনীয়াগমনাদ্ুবৃষ্টা ॥ ২৪ ॥ 

দিবা একগ্রহুরের মধ্যে নৈখভত কোণে কাক অবস্থিতি 

করিয়া যদি শব্দ করে তবে প্রিয় স্ত্রীলাভ, মিষ্টান্ন ভোজন 
ও চিন্তিত কার্ধ্য সিদ্ধি ছয়। উক্ত সময়ে পশ্চিম দিখতী 

'কাকের শজে প্রীর্থনীয় তলা ও বারিবর্ষণ হইয়া 
থাকে | ২৪॥ 

বায়ব্যাকোণে করটঃ শুভঃ স্তাৎ নৃপগ্রসাদে!হধ্বগদশনং চ-। 

সৌম্য চ ভীন্তস্করশোকবার্তা সৌম্যা চ বার্ড ধনলাভবার্তাঃ ॥২৫ 
বদি দিবার প্রথমযামে বাযু কোণে অবস্থিত কাক 

রব করে তা! হইলে রাজ প্রসাদ ত্ত পখিকের স্থিত 

দর্শন হুয়। উক্ত সময়ে কাক উত্তর দিগে অবস্থান করিয়া 

শান করিলে তক্ষর তয়, শোক বার্তীঃ শুভ সংবাদ, ধন- 

বার্তা উপস্থিত হয় ॥ ২৫॥ 
ঈশানদেশেংভিমতেন শংসস্ত্াসো হুতাশাহহছলোকদঙ্গ: | , * ' 
্গগ্রদেশে নুখকামভোগঃ সম্মান সম্পদ বিশাটসিদ্ধিঃ | ২৬ 



ধদি কাক দিবার ধম, প্রহরে ঈশুম কৌ? অনন্থান 
করিয়া শব্দ করে তাহা হইলে য় ,মূদা ধম, অস্ট্িভয়, ও 
বন্ছলোকের সহিত সাধন হর $ উক্ত-নদয়ে উর্ধস্ছিত 

কাকের শবে সুখখ। অভিলাষ, কাথ। সম্মুন সম্পদ ও ধন 

লাভ হর.॥ ৪৬৪ 

প্রচ্যাং সরিকীয়ে গ্রহয়ে বিক্কাইবঃ - 
কাব কপ্চিং পথিকোব্ভ্যপৈতি । 
চৌরাস্তয়ং ব্যাকুলত। চ বহবী . 
জায়েত কাচিন্নহতী চ শঙ্কা ॥২৭॥ 

দিবার দ্বিতীয় প্রহরে পূর্বদিগে অবস্থিত কাক 

শব্ধ করিলে কোন পথিকের লমাগম ছয় এবং চোর ভর 

মনের চাঞ্চল্য ও মহতী আশঙ্কা হইয়। থাকে ॥ ২৭॥ 

ভতাশদেশে নিয়তং কলিঙ্থাৎ প্রিক়্াগমাকর্ণনযৌধিদাধিঃ | 

যামো তু বৃষ্টির্মহতী চ ভীতিঃ প্রিয়ন্ত চেষ্টন্ত সমাগমঃ স্তাৎ ॥২৮। 

কাক দিবার দ্বিতীয় যামে অস্মি কোণে অবস্থান 
করিয়া যদি শব্ধ করে তাছ! হইলে প্রিয় ব্যক্তির আগমন- 

শ্রবণ ও স্ত্রীলাভ হয়। উক্ত সময়ে দক্ষিণ দিকৃস্থিত 

কাকের শবে বৃ, মহাতয়, প্রিয়ব্যক্তির ও অভিলধিভ 
ব্ক্তির আগমন বোধ ছয় ॥ ২৮॥ 

রক্ষোদিশি প্রাণভয়ং তদ] সাঃ স্্রীভোজালা ভাখিলরুক্প্রণাশাঃ | 

ভবেত প্রভীচ্যাং প্রবলাবলান্তিষোষাগমো বৃদ্ধি কুবর্ষর্ণঞ্চ ॥২৯। 

যদি কাক দিবার দ্বিতীয় প্রহরে নৈখভ কোণে অব- 

স্থিতি করিয়া রব করে তাহা হইলে প্রাণভয়, স্ত্রীলাড 

ভোজন লাভ ও সকল রোগ বিনাশ হুইয়। থাকে। 
উক্ত সময়ে যে দিবসে পশ্চিম দিগে অবশ্থিতি করিয়া 

কাক শব্দ করে) সেই দিবসে ভ্্রীলাভ ও কুবি হয় 8২৯ 

সমারতাগে ধ্বজচৌরমঙ্গ। দৃতাগমনত্রীপিশিতাদাতঃ। ... 
সৌম্যে গণেষ্টাগমনং জয়ঞচ রম্য রবে চৌয়তয়ং ত্বরণ্যে  ৩* ॥ 

নে দিবলে দিবার দ্বিতীয় প্রহরে কাক বাস্জু কোণে 
অবস্থান করিয়া শব্দ করে লেই' দিলে চৌঁর সমাগষ। 
দুতাগমন, আলা ও মাংস তোজন হয়। উক্ত লময়ে 
উল দিগে পিয়া কাক শা করিলে হি ব্যক্তির আগ- 

মন, জয় ও চের তয় হইয়া থাকে ॥ ৩৪॥ 

৪ কুদূ দী্ি ০ 2 

াহ্যিতেশ কাকক্টোয়াখ্িংআসুিক্ষার্রাঃ। . । 
তি কারে া্ার্বাগমনং ক ৩১ * 

ন্ট য় গ্রহরে প্রহরে ঈশানকোণ স্থিত“কাক ক কর্কশ 

শব্দ করিয়া এই জানায় যে, অদ্য চর ভয় ও অগ্িভয় 

উপস্থিত হইবে | এবং কোন বিকৃদ্ধ বার্তা শ্রবণ করিবে ॥ 
এবং মধুর শব্দ করিয়া এই বলে যে অদ্য কোন মহঘ্যুক্তির 
আগমন ও জয় লাভ হইবে ॥ ৩১ ॥ 

বরঙ্গপ্রদেশে প্রহরে দ্বিতীয়ে কাকঃ ুশকো ৃপতিপ্রসাদং | 
মিষ্টাভোতাঞ্চ দদাতি পুংসাং করোভাসৌ চৌরতয়ং কুশবঃ ॥৩ 

দিবার দ্বিতীয় মাষে ভউর্্শ্থিত কাক যদি মধুর শব্দ 
করে ভাহা হইলে পুকবের রাজ প্রসাদ ও মিষ্টান্ন ভোজন 
হয়। কর্কশ শব্দ করিলে চোঁর তয় উপস্থিত হয় । ৩২.। 
এক্জরযাং বিরক্ষঃ প্রহরে তৃতীয়ে বৃদ্ধিং তথা! চৌরভয়ং ব্রবীতি । 

কৃষ্ণস্ত রাজাগমনং জয়ঞ্চ করোতি যাত্রাং গুভকার্যযসিদ্ধিং 1৩৩। 

দিবার তৃতীয় যাষে কাক পুর্ববদিগে অবস্থান করিরা 

যদি কর্কশ রব করে তাহা! হইলে চোঁর ভয় হইয়া! থাকে । 
আর মধুর শব্দ করিলে রাজাগীমন, জয় ও শুভ কার্ধ্য 

সিদ্ধি হয়। ৩৩। 

অগের্বিভাগেহগ্রিভয়ং কলিশ্চ বিরুদ্ধবার্ত। বিফল। চ যাত্র! ৷ 

ভবেদ্বিরুদ্ধৈর্বলিভূখ্িরাবৈর্জয়াদিবার্ত। চ ভবেদিস্ুদ্ধিঃ ॥ ৩৪ ॥ 
যদি দিবার তৃতীয় যাঁমে কাঁক অশ্সিকোণে অবস্থিতি 

করিয়া কর্কশ শব্দ করে তাহ হইলে বিকন্ধ বার্তা শ্রবণ 

ও যাত্রা বিফল হয়। এয এ কাক মধুর শব্দ করিলে 
জয়াদি বারতা শ্রবণ হয়। ৩৪। 

কাকুভ্যবাচ্যাং কুরুতেংতিতুর্ণং রোগং তথা প্তাগমনং বিহঙ্গঃ 
ক্ষুদ্রাণি কার্যযাণি চ যাস্তি সিদ্ধিং সর্বযাণি তন্থুখাতয়! নরাণাং ॥৩৫ 

দিবার তৃতীয় প্রহরে কাক যদি দক্ষিণদিগে বসিয়া 

রব করে তবে শীয্ে কোন রোগ উপস্থিত হুইয়। থাকে 
এবং মহ্ত্বযক্তির আগমন, ও গ্ষুত্র ক্ষুপ্র কার্ধ্য সিদ্ধি 
হয় । ৩৫ ।, 

কব্যাদদেশে গল্দাগমঃ ্ ানিষ্টাল্ললাডে! রিপবে ন যত্তি। 
রাগ: সবানিবিরুবার্ত। তব হাতা চ কার্্যনাশ: ॥ ৩৬। 

দিবার তৃতীয় বাঁমে নৈখত কোণেস্ছিত কাক শব্দ করিলে 



শাকুনদীপিকা। 

মের্ঘাদয়। মিষটান্ললাভ, শক্রনাশ, শুদ্রাগমন, স্বামীর 
বিকদ্ধবার্তীশ্রবণ ও যাত্রাতে কার্যযনাশ হুইয়! থাকে 1৩৩ 

শ্যাৎ পশ্চিমে নষ্টধনস্য লাভে দূরাধ্বযানং স্থহদাগমশ্চ | 
যোধাগমোহভীষ্টজয়াদিবার্তা যাত্রাস্থ রম্যে রটিতেহ্সিদ্ধিঃ ॥৩৭॥ 

পশ্চিমদিধ্ী কাকের মধুররবে নষটধনের লাভ, 
ছুরদেশে গমন, বন্ধুসশ্মিলন, যোদ্ধার আগমন, জয়বার্তা 
শ্রবণ, যাত্র! ও অর্থলাভ এই সকল হুইয়1 থাকে ॥ ৩৭ ॥ 

বাতালয়ে হুর্দিনমেব বার্ড চৌরাভিনষ্টার্থসমাগমণ্চ | 
সস্তোষবার্তী বরযোধিদাপ্তিরাত্রা রবে স্তান্মধুরে প্রশস্ত ॥ ৩৮ ॥ 

বাঝুকোণে কাকের শব্দ শ্রবণ হইলে দুর্দিন, চৌরা- 
পহ্ধত দ্রেব্য লাভ, সন্তোষবার্ভী, উত্তযাস্ত্রীসমাগম হয়; 

এবং এঁ কাঁক মধুর শব্দ করিলে সেই দিনে যাত্র৷ 

প্রুশক্ত ॥ ৩৮ ॥ 

বামে তৃতীয়ে বিরুবস্ত্যদীচ্যাং কার্য্যার্থলাভো নুপসেবকানাম্। 

ভোজা প্রবৃদ্ধিঃ শুভদ চ বার্ভা প্রয়াণকং বৈশ্যমাগমশ্চ ॥ ৩৯ ॥ 

দিবার তৃতীয় যামে, কাক উত্তর দিকে অবস্থিত 

হইয়! শব্দ করিলে কার্ধ্যদ্বারা অর্থ লাভ, রাজসেবায় 

ভোজন রন্ধিৎ শুভবার্তী শ্রবণ, যাত্রা ও বৈশ্যসমাগম 

হর ॥ ৩৯॥ 

ঈশানদেশে কুরুতে স্থুশব্ং ভোল্যং জয়ং হানিকরী কুশব্মম্। 

পরহ্ম প্রদেশে তিলতগুলাভ্যাং ভোজ্যঞ্চ তাঙ্গুলধুতং দদাতি 81 

ঈশশনকোণে অবস্থিত কাক মধুর শব্দ করিলে সেই 

দিকে উত্তম ভোজন ও জয় হয়। এঁকাক যদি কর্কশ 

শব্দ করে তাহা হইলে হাঁনি হয়, এবং উর্দাম্থিত কাক 
শব্দ করিলে তিলতগুল ও তাম্বলের সহিত ভোজন 

হয় ॥ ৪০ ॥ 

ইতি তৃতীয়গ্রহরঃ | 

ধন্দ্যাং তুরীয়প্রহরেইর্থলাভে! ভূমীশপূজাভরবৃদ্ধিরোগাঃ | 
বহ্ধেব্বিভাগে ভয়রোগমৃত্যুঃ শিষ্টাগমো বারসরাসিতেন ॥ ৪১ ॥ 

দিবার চতুর্থ প্রহরে কাক পূর্বদিকে অবস্থিত হুইয়। 

শব্দ করিলে সেই দিনে রাজপুজা, ভয়রদ্ধি ও রোগ 

ছয়; এবং এ কাক অগ্সিকোণে রব করিলে ভয়, রোগ, 

শিষ্টাগমন অথবা মৃত্া হইয়া থাকে ॥ 8১ ॥ 

€, 

যাম্যে রবে তক্করবৈরিভীতী স্তাতাঁং বিশিষ্টাগমরোগমৃড়াঃ | 
স্তাৎ যাতুধান্যাং মহতী প্রবৃদ্ধিরভীষ্টসিদ্ধিঃ পথি চৌরবুদ্ধম্ 19২1 

দিবার চতুর্থপ্রহরে দক্ষিণনিধত্তী কাকের শবে 
চৌঁরভয়, শক্রভয়, শিইউসমাগম, রোগ কিনব মৃত্যু হইয়। 
থাকে । নৈর্ধতকোণে কাকের শব্দে রদ্ধিৎ অভীষলাভ, 
'এৰং পথেতে চোরের সহিত যুদ্ধ হয় ॥ ৪২ ॥ 

দিশি প্রতীচ্যাং প্রহরে চত়র্ঘে দ্বিজাতিরভ্যেতি ততোহথলাভঃ। 

আয়াতি যোষিদ্বিজয়াম্বুষ্টিঃ সিদ্ধিঃ প্রয়াণে নৃপতের্বরশ্চ ॥১৩॥ 

দিবার চতুর্থ যামে পশ্চিমদিকে অবস্থিত কাক রব 

করিলে ত্রান্ধণ আগমন, অর্থলাভ, যোবিদাগঘন, বিজয়, 
বারিবর্ষণ, যাত্রাতে কার্ম্যসিদ্ধি, ও রাজার অনুগ্রহ লাভ 

হয় ॥ ৪৩॥ 

বায়বাভাগে করটস্ত শন্দৈরায়াতি যোষিৎ প্রিয়মানিনী চ। 

প্বং প্রবাসে দিনসপ্তকেন শীপ্বাগমঃ শ্তাৎ গমনে কতে চ ॥৪51 

বায়ুকোণে কাকের শব্দ হইলে প্রিয়া এবং মানিনা 

কামিনী আগমন করে এবং সগ্তদিনের মধ্যে প্রবাস 

গমন ও প্রবাস হইতে শীষে আগমন বোধ হয় ॥ ৪৪ ॥ 
কুবেরভাগে গথিকোহভ্যুপৈতি ভাগুললাভঃ কুশলগ্ত বান্তা । 

বৈশ্তাদ্ধনাপ্তিস্তরগাদিরূঢ়। যাত্রাবিরুদ্ধে ঘিয়তে চ রোগী ॥ ৪৫ ॥ 
উত্তরদিকে কাকের রব শ্রুত হইলে পথখিকব্যক্তি 

আগমন করে, এবং তাম্বললা'ভ, কুশলবার্তা শ্রবণ, বৈশ্য 

হইতে ধনলাভ, অর্থারোহণে যাত্রা, রোগ অথবা মরণ 

হইয়! থাকে ॥ ৪৫ ॥ 
স্থাণৌ স্থিত: স্াদ্বলিভুগ্রিরাৈঃ সুবর্ণবার্তা সরূজো৷ বিনাশ? । 

বঙ্গ প্রদেশে গ্রহরে চতুর্থে বা্তীতবেন্মধ্যমিক] চ সিছি? ॥ ৪৬] 

দিবার চতুর্থ প্রহরে ঈশানকোণস্থিত কাকের শব্দে 

সুবর্ণবার্ভা, রোগবিনাশ এবং উর্দাদিকে কাকের শব্দ শু 

হুইলে কার্যের মাধ্যমিক সিদ্ধি হইয়। থাকে ॥ ৪৬ ॥ 

ঈতি চতুর্থপ্রহরঃ । 

যদ্ভাষিতং শাকুনিকৈরবিমিশ্রং শুভাশুভং দিক্প্রহরক্রমেণ। 

তথ্জাগুভং যচ্ছতি দীপ্তশব্দঃ শ্রেরস্করঃ শান্তরৰ্শ্চ কাকঃ ॥ ৪৭ ॥ 

শকুনশাস্ত্রবেতা পণ্ডিতগণ বলেন মে, দিক এবং 

প্রহরান্থুনারে কাকশব্দে শুভাগুভ নির্ণর করিবে: 

৫৯ 
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যদি কাক অতিকর্কশ শব্দ করেঃ তাহা! হইলে অশুভ 

বোধ হয় এবং শান্তরাবী কাক মঙ্গল প্রদান করে ॥ ৪৭॥ 
রম্যং রবং দীপ্তদিশি প্রসর্পন্ শাস্তাং দ্রিশং ভূরিফলং দদাতি । 
তদৈব তুচ্ছং বিতরত্যসৌ বৈ দীপ্তস্থিতঃ পশ্ঠতি দীপ্কাষ্টাম্ ॥৪৮॥ 

দীপগুদিকে গমন করতঃ কাক শব্দ করিলে ভুরি কল 

প্রদান করে, এবং এ কাক দীপ্তপ্রদেশে অবস্থিত হুইয়। 
রব করিলে অতি অস্প ফল বিতরণ করে। ৪৮। 

যথোপদিষ্টং ফলমর দুষ্টং তখৈব তর্দশপ্ুদিশি স্থিতঃ সন। 

ধবাজ্ষোহধিন্ূট়ে! বির বন করোতি নিরীক্ষমাণঃ ককুভং প্রদীপ্তাম্॥ 

দীপ্তপ্রদেশে স্থিত কাক দু ফল উপদেশ করে। 
এই রূপ কাক যে দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শব্দ করে, সেই 
দিক প্ররবলিত হয় ॥ ৪৯॥ 

কাকঃ প্রশাস্তাভিমুখোইতিতুচ্ছং দীপ্তাত্িতে। ছুষ্টফলং দদাতি। 

শাখাশ্রিতঃ শান্তদিগীক্ষণেন বূক্ষারবোহল্পং কথর়ত্যনিষ্টম্ ॥৫০। 

দীপ্ত প্রদেশে অবস্থিত কাক শান্ত দেশাভিমুখ হুহয়! 

শব্দ করিলে দুষ্ট ফল প্রদান করে। শাখাশ্রিত কাক 

শাস্তদিকে দৃষ্টি করিয়া শব্দ করিলে কিঞ্চিং অনিষ্ট ফল 
বোধ হয় ॥ ৫০ ॥ 

শান্তম্বরঃ শান্তককুপ -প্রদেশে তিষ্ঠন্ প্রদীপ্ডাং ককুভগ্চ পশ্ঠন্। 

দদাত্যভীষ্ং ফলমেবমন্নং দীপ্তাং স পশ্:স্ত তদেৰ তুর্ণম্ ॥ ৫১ ॥ 

প্রশান্তপ্রদেশে অবস্থিত কাক প্রদীপ্তদিক অব- 

লোকন করতঃ শান্তরব করিলে কিঞ্চিৎ অতীষ কার্য 

সিদ্ধি হয় । দীগুদিক অবলোকন করিয়! রব করিলে 

শীত্র কার্য্যসিদ্ধি হয় ॥ ৫১॥। | 
আকারচেষ্টারবভাগবিজ্ঞাশ্তত্বারি কাষ্ঠা দিনয়োঃ ক্রমেণ । 

লদ[ভিবুক্তাশ্ নিরপয়ন্তি যন্মাচ্চ তে কাককতঃ মন্ুষ্যান ॥। ৫২ ।। 

পণ্ডিতগণ কাকের আকার, চেষ্টা, রব ও দিগ্দেশ 

জানিয়। চতুর্দিক ও দিন ক্রমানুসারে কাকের শব্দদ্বার! 

শুভাওভ ফল নিরূপণ করিবেন ॥ ৫২ ॥ 

ইতি কাকরুতে দিক্চক্রপ্রকরণম । 

বর্ধাকালমধিকৃতা কিঞ্চন প্রোচাতে বলিহবজে। যথাক্রমাং। 

আলপাওডকবিচারনুন্দরং শাকুনং সক্লশাকুনোত্তমম্ || ৫৩।। 

বর্ধাকাল অধিকারে কাকরবের কিঞ্চিৎ শুতাশুভ 

শাকুন-শাস্্র সকল শাস্তথের প্রধান; কথিত হুইতেছে। 

ইহাতে উত্তমরূপে বিচার করিয়া ফলাফল বিচার 

করিবে ॥ ৫৩ ॥ | 

বৈশাখমাসে নিরুপদ্রবেষু ক্রমেষু কাকন্ত শুভায় নীড়ম্। 
নিন্দ্যেু গুক্ষেযু সকণ্টকেু ক্রমেষু ছূর্তিক্ষপ্রয়ায় হেতৃঃ ॥ ৫৪1 

বৈশাখ মাসে নিৰকপদ্রব উত্তম বক্ষেতে কাক বাসা 
করিলে তাহ? শুভসুচক হুয়। এবং অতি নিন্দনীয় 

শুদ্ধরক্ষে কাকপক্ষী বাসা করিলে সেই বর্ষে দুর্ভিক্ষ 

হইবার সম্ভাবনা! থাকে ॥ ৫৪ ॥ 

প্রশস্তবৃক্ষে যদ্দি পূর্বশাখাযাশ্রিত্য কাকেন কৃতং কুলায়ম্। 

তদ্ষ্রিরিষ্টা শকুনপ্রমোদো নীরোগতা স্তযাগ্বিজযন্চ রাজ্ঞঃ || ৫৫1 

অতি উংকক্ বৃক্ষের পুর্ববদিকৃস্থিত শাখা আশ্রর 

করিয়! কাকপক্ষী কুলায় নির্মাণ করিলে সেই বর্ষে সুরফি ও 

পক্ষিদিগের প্রমোদ, নীরোশিতা এবং রাজার জর 

হুইয়। থাকে ॥ ৫৫॥ 

আগ্নেয়শাখারচিতে চ নীড়ে স্তাদষ্টিরিষ্টান্তি তয়ং কলিশ্চ । 

ছুর্িক্ষশক্রু,ছ্ছবদেশভগ্গে! ভবস্তি রোগাশ্চ চতুষ্পদানাং ॥ ৫৬ ॥ 

বক্ষের অগ্সিকোণস্থিত শাখার কাকপক্ষী কুলার 

নির্মাণ করিলে সুরষ্ডি, ভয়, বিবাদ, ছুর্ভিক্ষ, শত্র-. 
কর্তৃক দেশতঙ্গ ও চতুষ্পাদ প্রাণিদিগের পীড়া হয় ॥৫৩ 

যাম্যান্থ শাখানু চ বায়সেন নীড়ে কতেহন্নং জলপাতম়ানঃ | 

ব্যাধিপ্রকোপং মরণং সমস্তাদরক্ষয়ং শত্র,বিরোধিতাঞ্চ || ৫৭ | 

রক্ষের দক্ষিণদিকস্থিত শাখাতভে কাকপক্ষী বাস 

করিলে জলপাত, রোগ, 'যরণ, চতুর্দিকে দুর্ভিক্ষ ও শক্রু- 
কলছ হয় ॥ ৫৭॥ 

নৈর্ধতাশাখারচিতে চ নীড়ে যন্মাচ্ছনৈবর্ধতি বর্ষকালে। 
পীড়া নৃথাং বিধবরচৌরভীতিদূর্তিক্ষযুদ্ধানি ভবস্তাবন্তম্ ॥ ৫৮ 

বৃক্ষের নৈষ্কত দিধর্ডিশাখাতে যদি কাকপক্ষী কুলায় 
নিশ্মাণ করে, ভাহা হইলে বর্ধাকালে অতিশয় বটি হয়। 

1 এবৎ মন্তুযোর পীড়া, চৌরভীতি, ছুর্ভি্ষ ও ,দেশমথ্য 
নিশ্চয় যুদ্ধ হুইয়! থাকে ॥ ৫৮॥ 

নীড়ে কতে পশ্চিমবৃক্ষশাখামাশ্রিত্য কাকৈঃ কিতা চ বৃষ্টিঃ। 

নীরোগিতাক্ষেমন্থতিক্ষবৃদ্ধিসম্পতপ্রমোদাশ্চ ভবস্তি লোকে ॥৫৯। 
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" স্বক্ষের পাশ্চমাদকাস্থত শাখাতে কাকপক্ষী বাসা 

করিলে রষ্টি, নীরোগ, সুভিক্ষৃদ্ধি, সম্পৎ ও আমোদ 

প্রমোদ এই সকল মঙ্গল হয় ॥ ৫৯। 

বায়ব্যশাখাস্ত্র কৃতে চ নীড়ে প্রভৃতবাতাল্লজলাশ্চ মেঘাঃ। 
সথ্যমূর্ষিকোপদ্রবশন্তনাশপক্ষদ্বয়োদ্বেগমহারিরোধাঃ ॥ ৬ || 

রক্ষের বায়ুকোণবর্তী শাখাতে যদি কাকপক্ষী বানা 
প্রস্তুত করে, তবে মেঘেতে অধিক বায়ু ও অণ্প জলবর্ষণ, 

মুষিকের উপদ্রবে শম্যনাশ» উদ্বেগ এবং শক্রবিরোধ 

হয় ॥ ৬০ | 
কৌবেরশাখামধিরুতা নীড়ে রূতে ভবেৎ প্রাবুষি বৃষ্টিরিষ্টা । 

তবপ্তি চ ক্ষেমহ্থতিক্ষসৌখানীরোগতা বৃদ্ধিসমৃদ্ধয়োহস্মিন্ ৬১। 

বুক্ষের উত্তরদিকৃস্থিত শাখা আশ্রয় করিয়া কাকপক্ষী 

যদি বাস! নির্শাণ করে, তাহ] হইলে বর্ধাকালে ইচ্ছানুরূপ 

রঞ্টি, সুভিক্ষ" সুখ, আরোগ্য, সম্পত্তি বৃদ্ধি প্রভৃতি 

মঙ্গল হয়। ৬১ ॥ 
ঈশানশাখাস্থ চ বৃষ্টিরক্লা। বৈরং প্রজানামুপসর্গদোষঃ । 

স্যাদবান্ধবানাং কলবপ্রবৃততিন্বর্ধযাদয়া হীয়ত এব লোকঃ ॥ ৬২ ॥ 

বক্ষের ঈশানকোণে কাকপক্ষী নীড় নির্মাণ করিলে 

অস্পরফি, শত্রতারদ্ধি, প্রজাবর্গের নানাপ্রকার উপদ্রব, 
বন্ধুবান্ধবের সহিত কলহ এবং মানহানি হয় ॥ ৬২ ॥ 
বৃক্ষা গ্রনীড়ে ত্বতিবর্ষকালে মধ্যে পুনর্মধ্যমতোয়পাতঃ । 

তুচ্ছাপি বৃষটির্ন পহহাধস্তাৎ স্কুটং দিশোক্তং ন দিশঃ স্কুটত্বম্ ॥৬৩1 

বৃক্ষের অগ্রভাগ কাকপক্ষী কুলায়নির্মাণ করিলে, 

বর্ধার প্রথমে অতিশয় রি, মধ্যভাগে মধ্যবিধ বূষ্ডি এবং 
শেষভাগে অপ্প অল্প রষ্টি হুইয়। থাকে ॥ ৬৩ ॥ 
অবৃষ্টিরোগাদি ভয়াদিবৃদ্ধিং বিদ্যাচ্চ ভূমৌ বলিতুকৃকুলায়ে । 

শুদ্ধে চ বৃক্ষে ডমরান্ননাশো প্রাকাররস্ধে যু ভয়ং গ্রতৃতম্ ॥৬৫। 

কাকপক্ষী পৃথিবীতে কুলায় নির্মাণ করিলে, অরষ্চি ও 

রোগাদিতয় বদ্ধিহয় এবং শুদ্বরক্ষে বাসা কর্রলে, 

দুর্ভিক্ষ ও নানা প্রকার ভয় হুইয়া থাকে 1 ৬৪॥ 

নিন প্রদেশে তরুকোটরে বা বলীকরদ্ধে, ব্রততিতবপীহ। | 
কাকন্ত নীড়ে রুগবৃষ্িদোষৈর্ভ বস্তি শৃন্তা নিয়মেন দেশাঃ |। ৬৫ || 

ভূমির নিন্বে, রক্ষকোটরে বল্সীকের গর্ভে অথবা লতা- 

মধ্যে কাকপক্ষী কুলায় নির্ধাণ করিলে ব্ঙিদোষে রোগ 
এবং দেশে নানাপ্রকার অনিয়ম হুইয়! থাকে ॥ ৩৫ ।॥ 

ইতি বসস্তরাজে কাকরুত প্রকরণম্। 

অথ কাকাগুবিচারঃ। 

একং ভবেদ্বারুণমগ্নিসংজ্ঞং দ্বিতীয়কং মারুতকৎ তৃতীয়ম। 

পরন্রং তথ! নাম চতুর্থমেবমগ্ডানি কাক্যাঃ পরিকীত্তিতানি ॥ ৬৬ ॥ 

কাকীর একটি ডিম্ব হইলে তাহ বাকণ, দ্বিতীয় ডিম্ব 
আগ্েয়, তৃতীয় ডিম্ব মাকত, চতুর্থ ডিত্বকে এন্দ্র বলা 
যার॥ ৬৬॥ | 

কাকা! ভবেদ্বারণ মণ্ডকং চে২ পৃর্থী তদা নন্দতি সর্বশমো: । 
মন্দপ্রবর্ষোইনলসংজ্ঞকেহণ্ডে নোপ্তস্য বীজন্ত ভবেৎ 'পরোহ2%1॥ 

যদি কাকী একটী অণ্ড প্রসব করে তাহা হইলে 
পৃথিবী সর্বশন্ত্ে পরিপূর্ণ হয়ঃ এবং ছুইটী ডিম্ব প্রাসন 
করিলে অপ্পবর্ষণ হওয়াতে রৌপিত বীজের অস্,র 

জন্মে না ॥ ৩৭ ॥ 

জাতানি শহ্যানি সমীরণেহণ্ডে 

থাদস্তি কীটাঃ শলভাঃ শুকাদ্যাঃ। 

ক্ষেমং সুভিক্ষং সুখিতা ধরিত্রী 

শ্যাদৈত্জেণ্ডেইতিমত।1 চ সিদ্ধিঃ ॥ ৬৮ ॥ 

কাকী তিনটা অণ্ড প্রসব করিলে উৎপন্ন শম্থ্ 

সকল কীট, পতঙ্গ ও পক্ষীগণ ভক্ষণ করিয়! নষ্ট করে। 

কাকী বদি চারিটী ডিম্ব প্রসব করে, তাহা হইলে পুথি- 

বীতে মঙ্গল, সুভিক্ষ, সুখ ও অভিমত কার্য সিদ্ধি 

হয় ॥ ৬৮ | 

তাগুপ্রকরণম্॥ 

গাত্রানিমিত্তানি চ কীর্তয়ামঃ সকত্প্রজানাং পকুনানি তানি। 

বিজ্ঞার় যানি প্রজহাতানর্ধানর্থাংশ্চ সর্বান্ কুরুতেই্ধ্বনীনঃ ॥৬৯] 

যাত্রাকালের শুভাশুভহুচক নিমিত্ত কথিত হুই- 

তেছে। যে সকল নিমিগ জানিয়। যাত্রা করিলে পখি- 

কের সমস্ত অণ্ঁভ বিনাশ হইয়া মনে+ভীষ্ট লাভ হয় 1৬৯ 
ভুঙ্ষে বলিং পক্ষিষু মন্ত্রপৃতং ত্বং প্রাপিষু প্রাণিধি বর্ষলক্ষম্ । 
গুপ্তেন চক্ত্রীং ভজসে,নমোতস্ত তুভাঃ খগেন্ত্রায় সকৃত্প্রজায়॥৭॥ 
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হে কাক! তুমি বলি ভোজন করিয়। থাক, তুমি সকল 

পঙ্গীর শ্রেষ্ঠ, অতি গুগুভাবে তোমার স্ত্রীসঙ্গম হয়। 

ছে খগেক্দ্র! ভোমাকে নমস্কার করি। এই মন্ত্র পাঠ 

করিয়া যাত্রাকালে কাককে বলি প্রদান করিবে ॥ ৭০ ॥ 

বিলোক্য কাকং বিনিবেদ্য তশ্রৈ মন্ত্রণ পুজাং দধিভক্তযুক্তাম্। 

উদ্দীর্ধ্য কা্যং নিজমধ্বগেন বিলোকনীয়ং শকুনং তদর্থম্ ॥৭১ ॥ 

বাত্রীকালে কাকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক 
দধিমিশ্রিত অন্ন কাককে নিবেদন করিয়া পথিক নিজ 

কার্য আলোচনা করিবে ॥॥ ৭১॥ 

নামেন শন্দং মধুরং বিমুঞ্চন্ ব্রজং স্ববামেন করোতি কাকঃ। 

সর্ধা্থসিন্ধিং পুনরাগমঞ্চ শুভপ্রদেশে তু তদন্যন্ূপঃ ॥ ৭২ ॥ 

কাক যদি বামভাগে মধুূরশবক করিয়। দক্ষিণদিকে 

গমন করে, তাহা হইলে সর্বকার্য্যসিদ্ধি ও নির্ধিদ্বে 

দেশে পুনরাগমন হয় ॥ ৭২॥। 

প্রদক্ষিণং সংপ্রবিধায় মার্গে বামেন কাকে বিনিবর্কতেইসৌ | 
দাড্ঃ করোতভিহিতকার্য্যসিদ্ধিং ক্ষেমঞ্চ শীঘ্রং পুনরাগমঞ্জ ॥৭৩| 

য্দি যাত্রাকালে কাক প্রদক্ষিণ করিয়া নিবর্তিত হয় 

তাহ! হইলে যাত্রিকের সর্বকার্য্য সিদ্ধি ও শীতে দেশে 

প্রত্যাগমন হয় ।॥। ৭৩।। 

বামে কলং রৌত্যনুলে(মযায়ী যো বাঁ়সোইসৌ সকলার্থসিদ্ধ্যৈ | 

্তাতাং ক্রমাদক্ষিণবামশবৌ মিদ্ধো বিরুদ্ধ বিপরীতভুতৌ ॥৭9| 
যদি যাত্রাকালে কাক বাম দিকে মধুরশব্দ করিয়! | 

বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে গমন করে তাহা হইলে 

সকল কার্ম্য সিদ্ধি হয়; এবং এ কাক যদি দক্ষিণ দিক 

হইতে বামে শব্দ করে তাহা হুইলে কার্যযসিদ্ধি ও বাম 

দিক হইতে দক্ষি দিকে শব্দ করিলে কার্ধ্য নষ্ট হয় ॥৭৪।॥ 
পষ্ঠে বিরাবং মধুরং বিষুঞ্চস্থব্রজংশ্চাপি মতে। হিতায়। 

প্রায়েণ যাতারমনুত্রদন্তঃ সর্ষেইপি কারক কথিতা। বিহঙ্গাঃ ॥৭৫। 

কাক যদি পশ্চান্ভাগে শব্দ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গমন 

করে, তাহা হইলে যাত্রাতে মঙ্গল হুইয়] থাকে ॥ ৭৫ ॥। 
কত্বা রবং যঃ পুরতঃ প্রয়াতি 

উপস্থিতে। যো মুদমাদধাতি। 

কণডরতে যঃ স্বশিরোহঙ্খি,নাসৌ 
ংসাং তদাতীষ্টফুলং দদাতি ॥ ৭৬॥ 

যদি কাক যাত্রাকালে শব্দ করিয়া অগ্রে গমন করে, 
তবে পথিকের হর্ষ বদ্ধি হয়; এবং কাক গমনকালে 

স্বীয় যন্তকঃ চরণ ও নাসিক ক, করিলে পুকৃষের অতীউ 
ফল প্রদান করে ॥ ৭৬ 
স্তস্তে গজানাং নিয়তং গঙ্জাপ্তিং গজেইধিবূঢ়ঃ পৃথিবীপতিত্বম্। 
তুরঙ্গমে বাহনভূমিলাতং করোতি কাকো বিজয়ং ধবজেন ॥৭৭॥ 

যাত্রাকালে গজবন্ধন স্তত্তে কাক দৃষ্ট হইলে হস্তী 
লাভ হয়, গজোপরি দৃষ্ট হুইলে রাজা, অশ্বোপরি দুষ্ট 
হুইলে বাহন ও তভুমিলাভ হয় এবং ধ্বজস্থিত কাক 

যাত্রাতে বিজয় প্রদান করে ॥ ৭৭॥ 
প্রণঞ্টলাভং বিজয়ং চ কৃপে ক্ষিপ্রং নদীরোধসি কার্যসিদ্ধিম । 

পূর্ণে ঘটেন্ত্রে চ ধনাপ্তিবুদ্ধিং ধবাজ্কো২ধিরূঢ়ঃ কুরুতে স শব্20৭৮।। 

কুপে কাক দৃষ্ট হইলে নফদ্রব্যের লাভ ও বিজয় 
হয, নদীতীরে দৃষ হইলে সর্বকা্ধ্য সিদ্ধি হর এবং 
পূর্ণঘটে দুষ্ট হুইলে ধন বৃদ্ধি হয়। এই সকলম্থানস্থিত 
কাক যদি উক্ত সকল স্থানে থাকিয়া! শব্দ করে, তাহা! 
হইলেই উক্তরূপ ফল হইবে ॥৭৮॥ 
প্রাসাদধান্যো শ্ররহশ্মাপৃষ্টনিষ্পরশশ্তাবনিশাদ্বলাদো । 

ধবাজ্ফোইধিন্টো ধনসাধনায় রৌতি শ্রিরং বচ্ছতি খুগ্মরাবঃ (৭৯। 

অউালিকা» ধান্যরাশি, রাজমন্দির, শয্যা, তৃণক্ষেত্র 
এই নকল স্থানে উপবিষ্ট কাক ধনবদ্ধি জ্বাপন করে। 
এবং এ কাক যুগ্মশব্দ করিলে শ্রীরদ্ধি হয় ।॥॥ ৭৯ 
পৃষ্টে পুরো! বা যদি গোময়স্থন্তথা বটাদ্যেযু তরুঘপীহ | 

স্থিতো। রুবন্ ভোজনপানমিষ্রং ঝিষ্ঠাং চ কুর্বন্ বিতরত্যবস্ঠাম্ ৮০ 

যাত্রাকালে পৃষ্ঠদেশে কিম্বা গোময়স্মথিত অথবা বট- 
বক্ষোপরিস্থিত কাক শব্দ করিলে অভিলবিত পান- 

ভোজন হুইয় থাকে ॥ ৮০ ॥ 
অন্নাদ্যবিষ্ঠাকলমূলপুষ্পমৎস্যাদিভিঃ পূর্ণমুখঃ সদৈব। 
ংষ্টমাত্রোইভিমতার্থসিদ্ধ্যে মিষ্টানভোজ্যায় সব কাক: ॥৮১। 

কাকের মুখ অন্ন, বিষ্ঠা, ফল, পুষ্প, মতন্যাদি দ্বার! 

পূর্ণ থাকিলে, যদি এ কাক যাত্রীকালে দুষ্ট হয়, তাহ 
হইলে অভিমত কার্য্য সিদ্ধি হুইয়। থাকে 0৮১ 
নারীশিরঃ পূর্ণঘটস্থিতস্ত কাকস্ত শবৈর্বনিতাধনাপ্তিঃ | 
শয্যাধিরূঢন্ত চ তন্ত শবৈঃ সমাগমঃ স্তাৎ জুজনেন সাদ্ধম্।1৮২॥ 



শাকুনদীপিকা। ৯ 

নারীর মস্তক ও পূর্ণঘটের উপরিস্থিত কাকের শব্দে] মহ্যিপৃষ্ঠস্থ কাকের শবে সদ্য জ্বর ও যৃতশরীরস্থ 
স্ত্রী ও ধনলাভ হর । শব্যাস্থিত কাকের শব্দে সুজনের | কাকের শব্দে মরণ বোধ হুয়। শৃন্যঘটে বসিয়া কাক 

সছিত সমাগম বোধ হয় ॥ ৮২ শব্দ করিলে কার্ধ্যক্ষতি এবং শুদ্ষকান্ঠাধিরট কাকের 
গো পৃষ্দূর্বতরুগোময়েষু তুণ্ডানি ধর্ষ্নবলোকিতোগ্রে। শব্দে বিবাদ জানা যায়।1৮৮॥ 
'আহারমন্তন্ত তথ! দদানে! দদাতি তোজ্যং বলিভূশ্বিচিত্রম্ 1৮৩। | যে! দক্ষিণ কজতি দক্ষিণেন প্রয়াতি যশ্চাতিমুখোহভ্্যট্পন্টি । 

যদি কাক গ্োপৃষ্ঠে, দুর্ববাক্ষেত্রে কিন্ব। গোময়েতে তুণ্ড: যে। যাতি পৃষ্ঠে প্রতিলোমগতা1 কৃতারবঃ পাতয়তে স রক্তম 1৮৯। 

ঘর্ষণ করে, সেইন্ূপ কাক অগ্রভাগে দৃষট হইলে অন্যের মেকাক মনুয্যের দক্ষিণভাগে শব্দ করে, এবং যে 

আছারীয় দ্রব্য ভোজন হয় ।। ৮৩॥ কাক মনুধ্যের অভিমুখে আগমন করে ও যে কাক মনু- 

ধান্যং যবং ব1 দধি বাপি চাজাম্ য্যের পৃষ্ঠদেশে বিপরীতভাবে গমন করত? শব্দ করে 

বিরৌতি পশ্ঠপ্লিধিলাভকারী । সেই কাক সেই মনুুষ্যের রক্তপাভ করে অর্থাৎ কাকের 

করোতি লাভং পুরতঃ স দৃষ্টো- উক্তকার্ষয সকল দুষ্টে রক্তপাত বোধ হয় ॥ ৮৯।। 
যন্তান্তি বন্তে তৃণমপ্যশুক্ষম্ 1 ৮৪ । বামে রবো দক্ষিণতন্ততো যঃ সোহনর্9থহেতুর্বলিভোজনন্তা | 

যদি কাক ধান্য, যব, দি কিনব! ঘৃত অবলোকন করিয়। | বামগ্রদ্রেশে প্রতিলোমযানং বিস্বায় লাভো গৃহ এব তেন 7৯০ 

রৰ করে তা! হইলে লাভ হয়, এবং ষে কাকের মুখে ! কাক বামদিগ হইতে শব্দ করিতে করিতে দক্ষিণ- 

অশুক্ষ তৃণ থাকে সেই কাক অগ্রভাগে দৃষ্ট হইলে অবশ্য | দিগ গমন করিলে সেই শব্দ কোন অনর্থের স্ুচক বোপ 

লাভ হইয়া থাকে ॥ ৮৪॥। | হয়। বামভাগে বিপরীতভাবে গমন করতঃ কাক শব্দ 

বক্ষে যু রম্যান্কুরপত্রপুষ্পচ্ছায়াফলাচোষু সকত্প্রজস্ত । করিলে বিদ্ব এবৎ গৃহে বসিয়া লাভ হয় ।॥। ৯০।। 

শবেন সিদ্ধান্তাসকন্নরাণাং সদৈব সর্ববাণি সমীহিতানি ॥৮৫॥ প্ররাতি পৃষ্ঠে হদি দৃক্ষিণেন রূতারবস্াপিরং পুপঃ স্তাহ। 
যে বক্ষে মনোহর অর্থর, পত্র, পুম্প ও কল উদ্গীত | বলীবরএাদি চ যা ই: গ্রিন হাটি স পপভাপিহা ৪১১৭ 

, ছইয়াছে সেই বক্ষে অবস্থিত হুইয়া কাক শব্দ করিলে যদি কাক পৃত্ঠশে দাক্ষণভাগে শব্দ করে, তা 

সর্বত্র অভীষকাধ্য সিদ্ধি হয় ॥৮&| হইলে রক্ত দর্শন হয়। ঘেকংক লী" কিস্বা চর্ম 
প্রশান্তনাদঃ শিখরে তরূণাং ত্রীঙ্গসৌখ্যং করটোইভিধন্তে | ূ গ্রহণ পূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়। গমন করে, তাহ!র শপ্দে 
ধান্যা দিকৃটেষু তথান্নলাভো! গোপৃষ্ঠগো। গোবনিহাধনাধিম্ ।৮৬।[ সর্পভীতি বোধ হয় ৯১।। 

তর উপরিভাগে অবস্থিত কাক প্রশান্তশব্দ করিলে ৷ গোপুচ্ছবগ্নীকরু তাষ্পদশ্চ রুবন তবে সপবিলোকনায় । 

স্্ীসঙ্গম, সুখ, ধান্যরাশিশ্থিভ কাকের শব্দে অন্রলভ : গ্রাম তাবেউক্গারচিত্ান্থিসংগঃ কাকঃ গ্রকুর্বন্ করচর্বাণঞ্চ 7১২1 

গোপৃষ্ঠস্থিত কাকের শব্দে গো, স্ত্রী ও ধনলাভ হয় ।৮৬।॥ ূ 'গাগজে্ত অথন! বল্ীকোপরিস্থিত কাকের শব্দে 
ক্ষেমং বিধন্তে করভম্ত পৃষ্ঠে খরস্থ পৃষ্ঠেইরিভয়ং বধঞ্চ | ' সর্প দর্শন জানা যার । অক্ষার কিন্ব] চিতার উপর বসির! 
ক্রোড়ন্য পৃষ্ঠে বধনর্৫থলাভং তণ্তৈব পৃষ্ঠে ঘনলগ্রপক্গে 1৮৭॥ ৰ কাক করচর্ধণ করিলে মৃত্যু বোধ ছর।। ৯২।। 

হুস্তীর পৃষ্ঠে অবস্থিত কাকের শব্দে মঙ্গল, গর্দভের পৃষ্ঠ- রুবন পুরো হানিরো করোতি 

স্থিত কাকের শব্দে শক্রভয় ও বধ, শুকরের পৃষ্ঠস্থ কাকের মৃত্যুং পুনর্নিঠুরপৃষ্ঠদেশে । 

শব্দে বব এবৎ কর্দমলগ্ন শৃকরের পৃষ্ঠন্থ কাকের শব্দে প্রনারধ্য রিক্তং বদনং য আস্তে 
লাভ হয় 9) ৮৭।। সর্বত্র নিন্দো। বলিভোজনোহদৌ ॥ ৯৩॥ 

সদ্যোজরং সৈরিভপৃ্ঠসংস্থো মৃতাঙ্গমংস্থো মরণং করোতি। বাক অগ্রভাগে স্থিত হছইর! শব্দ করিলে তাহাঙ্ডে : 
কার্ধ্যক্ষতিং রিক্ঘটন্ত সংস্থঃ কাকঃ কলিং কাষ্ঠবধিতিতশ্চ ॥৮৮॥ | মৃতু ও রোগ বোধ হুয়। পৃষ্ঠদেশে নিষ্ঠুর শক করিলে 

৬৪ 



১০ শাকুনদীপিক1। 

মৃত্যু জানা যাঁয়। কাক শুন্যমুখ ব্যাদান করিয়া থাকিলে উদ্ধানন শ্চঞ্চলপক্ষযুগ্ম; কাকঃ কুনাদে। বিদধাতি সৃড়াং। 

সেই কাক সর্বকার্সোে নিন্দনীয় অর্থাৎ এরূপ কাক ছুট ছায়াযুধচ্রৎটাস্সিযানবাদিকাষ্টাদিককুরকানি ॥ ১০৮ ॥ 
হইলে সকল কার্যযই নষ্ট হয় ।॥ ৯৩।। কাক উর্দমুখ হইরা পক্ষদ্বয় কম্পিত করত কুৎলিত্ত 

শব করিলে মৃত্যু বোধ হয়। এবং ছায়া, [মস্ত ছত্র, 

ঘট, অস্থি খান, বাস্ঠ ও কাষ্ঠ এই সকল কুউন করিয়। 

শব করিলে উক্ত ফল হয় ।। ১০৪।। 

সন্কৃচিত্তৈকাজ্যি, রপেতবিত্ো, দীপ্তস্বরে ভাস্কর ম্বীক্ষতে চ। 

কাষ্টাদিক” কু্রয়তেহপবা যে। যদ্ধাধিকানর্থকর£ খগোহসৌ 0১০১ 

কাক একপাদ উত্তেঃলন করিয়া সুর্য রিনীক্ষণ করত 

উচ্চস্বরে শব্দ করিলে অব! কাষ্ঠাদদি কুউন করিলে যুদ্ধ 

এবং তদধিক অনর্থ সম্ভর হয় ॥। ১০১।। 

বামোহপ্যস্থগ্যাতভয়ং মৃতিং ব। সংভাড়রিত্বা রসচন্মখণ্ডম। 

চন্মাস্থিভঙ্গং প্রুবমস্থিভঙগং বন্ধে বধং জল্পতি যুধামানঃ ॥৯৪1 

কাক চর্মখণ্ড গ্রহণ করির1 বাম ভাগে শব্দ করিলে 

রক্তপাত, ভয় ও ম্ৃত্া জামা যায়। চঞ্চদ্বার অস্থিখণ্ড 

গ্রহণ করিয়! কাক শব্দ করিলে যুদ্ধে মৃত্যু বোধ হয় ৯৬) 
বামোইপি রোগং কুরুতে বিশুদ্ষে 

পপ শি কপ শী 

৩০ পপ সপ পপর 

তিক্রেইপি বুক্ষে কলিকার্ানা শো । 

পক্ষে বিবুন্বন বিকুবংস্চ রাক্ষং 

সকণ্টকে মুভ্ভামুপাদদাতি ॥ ৯৫ ॥ 

বামভাগ্ে কোন শুক্ষ তিক্রত্ক্ষে কাক দৃষ্ট হইলে 
রোগ, বিবাদ ও কার্দানাশ জানা যায়। এ কাক পক্ষ- 

দয় কম্পিত করত রূক্ষ শব্দ করিলে কণ্টকে মৃত্যু বোধ 
হয় | ৯৫ ॥। | 
বুধ ভবেছ,রহভগ্নশাখে বন্ধোলহাভিঃ পরিবেষ্টিতে শ্ঞাৎ। 

রমোহরৌ কণ্টকযুক্তবুক্ষে সদা ভবেতাং কলিকার্য্যসিদ্ধী ॥৯৬। 

লতাবেন্টিত ভগ্ন বক্ষশাখায় কাক দুষ্ট হইলে বধ ও 

বন্ধন, উত্তম বক্ষে কাক দৃষ্ট হইলে কার্য সিদ্ধি ও কণ্টক- 
যুক্ষ রক্ষে কাক দুষ্ট হইলে বিবাদ জানা যায় ॥ ৯৬॥ 
ছন্লাধিনূঢটে! ন রনেণ যায়াৎ প্রয়াতি চেৎ স্তাৎ খলু রক্তপাতঃ | 

'অবঙ্গরং ভূত্্র,ণকাষ্ঠকূপভন্মাদিসংস্থো বিনিত্তি কার্ধ্যং ॥ ৯৭ | 

গুপ্রস্থানে অধিরীঁট কাক নিঃশব্দে গমন করিলে 

রক্তপাত জানা যাঁয়। পৃথিবী, তৃণ, কান্ঠ, কূপ ও ভল্ম 
রাশিস্থিত কাক কার্যনাশ জানায় ॥। ৯৭॥ 

বল্গীবরত্রাকচগুষকাষ্ঠচম্াপ্ডিভীর্ণাঘবরবস্কলানি। 

অজাররক্তোৎপলকর্পরাণি দষ্টানি চেখ্ কাককমুখে তদ্দানীং ॥৯৮। 

পণাক্ষয়ঃ পাপসমাগমশ্জ মহছুয়ং রোগসমুদ্কুবষ্ড | 

বন্ধো বঁধঃ সব্দধনাপহার ইত্যাদিকং স্তাৎ পি মন্দিরে বা ॥৯৯। 

উুখচেন পিচ্ছং বিলিখন্ রবেণ যে। রোতি তুর্ণঞচ নিরীক্ষতে কং। 

একেন পাদেন তখোপবিষ্টো জ্রতে স বন্ধং পুরতো। জনন্ত 0১০১ 

কাক একপাদে উপবিষ্ট হুইয়! তুগুদ্বারা পুচ্ছ কণড, 
করত উচ্চস্বরে রব করিয়া যাহার প্রীতি দৃষ্টিপাত করে 
সেই ব্যক্তির বন্ধন জানা যায় ॥ ১০২ ॥ 

বিড়েগ! ময়ৌ ন্যাস্ততি মন্তা মৃদ্ধি, তন্তা নলত্রাসরুজৌ ভবেতাঃ । 
য্তাস্থিথগডং বিস্থত্যসৌ ড় প্ররাতি তৃর্ণং নগরীং ঘমস্ত ॥ ১০৩ ॥1 

যাহার সম্মুখে কাক বিষ্ঠা কিশ্বা গোময়ে মস্তক নাস্ত 

করে, তাহার অগ্সিভয় ও রোগ বোধ হয়। এবং যাহার 

সম্মুখে কাক অস্থিখণ্ড পরিত্যাগ করে তাহার শীত্র বমপৃরে 
গমন জানা যায় ॥। ১০৩ ॥ 

ব্রহ্ম প্রদেশে বিরুবন্ মিযাসোঃ কলব্রদোষং জনয়ত্যবহ্যং | 

মনথম্যমাতঙ্গতুরগ্গমানাং শিরোধিনূঢ়ো নিধনার় তেযাং ৪১০৪ 

গামনেচ্ছুক বাক্কির ব্রহ্ম প্রদেশে অর্থাৎ পুর্ববদিক ও 

ঈম্পানকোণের আধো অবস্থিত কাক শব্ধ করিলে কলত্র 

দোষ জানা যায়। মনুষ্য, হস্তী ও ঘোটকের মস্তকে 

অধিরূাঢ কাক তাঙক্বাদের বিনাশ জানায় ॥ ১০৪ ॥ 

এ তিনি উট টি উস উট 2 ১ ০ 8 

নদীতটে বাথ রটন্নটব্যাং 
লতা, চর্মুর জ্জা,+ কেশ, শুক্ষকান্ঠ, চর্ম্মঃ অস্থি, ও মস্ত- খরজ্বরে। ব্যান্রভয়ায় জস্থঃ । 

কের অস্থি এই সকল দ্রেব্য কাকমুখে দুষ্ট হইলে পুণ্ক্ষয়ঃ নৈবাতুরঃ কাপি মতো হিতায় 
গপসঞ্চর, মহস্ভর+ রোগোংপত্তি, বন্ধন। বধ ও সকল ন ছুষ্টচেষ্টো বিতনোতি শাস্তিং ॥ ১০৫ ॥ 

প্রকার ধননাশ ইত্যাদি জানা যার ॥ ৯৮ | ৯৯।। গঞ্জনকালে নদীভটে অধ্ষব1 বনমধ্যে কাক শব্দ করিলে 



শীকুনদীপিকা। ১১ 

“্গুমনকর্তীর ব্যাত্ভয় জানা যায়। এবৎ রোগীর কদাচ । প্রাক্তনকর্্ের ফলস্বরূপ শুভাশভ নিশ্চয় হই! থাকে 
শান্তি লাভ হয় না ইহাও বোধ হয় ১০৫ ॥ 

যাত্রোদ্যমে সৈন্তবধায় কাকো দৃষ্টো৷ রথে সাশ্বনুমস্তক্ষেবু। 
আয়াতি যহ্গাতিমুখে। বলন্ যুদ্ধোদ্যমে তন্ত পরাজয়ঃ শ্যাৎ |১০৬ 

যাত্রাকালে রথে ও অশ্বারূঢ মন্ুষ্যের মস্তকে কাক দৃষ্ট 

হইলে যুদ্ধে সৈন্যবিনাশ বোধ হুয়। এবং যাহার সৈন্যের 
অভিমুখে কাক আগমন করে যুদ্ধে তাহার পরাজয় 
হুইয়। থাকে | ১০৬।। 

সগুধকঙ্গৈ: কটকে নৃপ্জ কাকৈঃ প্রবিষ্টেঃ পিশিতং বিনাপি। 

সংমুধ্যমানৈ ররিভিঃ সমং স্তান্মহাহবঃ সন্ধিরযুধ্যমানৈ2 ॥ ১০৭ ॥ 

যে রাজ্জার কটকে গৃধ, কষ, ও কাক মাংস ব্যতি- 
রেকে প্রবিষ্ট হয় সেই রজার যুধ্যমান শত্রুর সহি 
মন্থাযুদ্ধ ও অযুধ্যমান শর্রুর সহিত সন্ধি হয়।॥ ১০৭॥ 
চিঈধবচ্চব্ররতাধিরোহঃ সমুদ্যতং শক্রবলং প্রপস্ঠন্। 
আজো জয়ং জল্পতি ভুমিপানাং কৃতাধবনিঃ ক্সীরভরৌ চ কাকঃ॥১০৮ 

অতএব যত্বপূর্বক কাক লক্ষণ জানিবে ॥ ১ 

নিষ্ষারণং সংবলিত! রুবস্তো গ্রামেহনননাশায় ভবস্তি কাকাঃ। 

রোধঞ্চ চক্রাকভরে। বদন্তি সব্যাপসব্ান্্রমণাষ্য়ঞ্চ ॥ ২ ॥ 

নিক্ষারণ অনেক কাক মিলিত হইয়া শব্দ করিলে 

গ্রামের অন্নাশ বোধ হুর়। কাকগণ চক্রাকারে শব্দ 

করিলে রোগ ও বাম দক্ষিণে পরিভ্রমণ করিয়। শব্দ করিলে 
ভর জানা বায় ২॥। 

বিঘাত মাহব্বছবর্গসংস্থা রাত্রৌ রুবস্থো জনভাবিনাশং | 

লোকঞ চঞ্চচরণপ্রহারৈরুদ্বেজয়স্তঃ পরচক্রবুদ্দি ম॥। ৩॥ 

অনেক কাক একত্র মিলিত হুইরা রত্রকালে শ্ 

করিলে অনেক লোকের বিনাশ হুয়। কাক ৮, ও 

চরণছারা মন্ুণ্কে প্রহার করিলে স্বদেশে উদ্বেগ ও 

পরদেশ বদ্ধি হয়।। ৩॥। | 

যং তি পুল্যাস্থ বিলোক্য রোতি বৃষ্টিং সমাসংশতি বারসোহশৌ 

যুদ্ধকালে ধ্বজাদিতে অধিরূঢ় হইয়া] কাক শত্রুপক্ষের | জলম্থল প্রাণিবিপর্ধ্যয়েণ বরষাস্ু বৃষ্টিং ভরমন্দাডু ॥ ৪ | 
সৈনা অবলোকন করিয়া শব্দ করে, যেই রাজার জর 
লাভ হর ॥ ১০৮ ॥। 

গতিম্বরো বায়সসংগ্রীযুক্কৌ প্রাচ্যাং ফলায়োদিওবৈপরীত্যাই। 
এনং জনোপ্যাচরতি প্রহ্থতৌ যথোচিতং তত্ত তথাগমার্থং॥ ১০৯1 

পূর্বদিকে কাকের গতি ও শব্দে উদয়ের ব্বীপরীত 
ভাবে ফল হয়। এবং কাক ধেরূপে গতি ও শব্দ করিবে 
সেই অন্ুলারে মনুষ্য কাধ্য করিবে ॥॥ ১০৯।। 
দিগ্বামচক্রেপি শুভাশুভানি ফলানি যানি প্রতিপাদিতানি | 
প্রতিষ্টমানশ্য ভবন্তি যানি তথ! বিধানীতি বদস্তি তভ্জ্ঞাঃ ॥ ১১০। 

দিক ও বাম বিবেচনার দেরূপ শুভাশুভ ফল নির্দিষ্ট 
হইয়াছে, শাকুনজ্ঞ পণ্ডিতগণ তদন্ুসারে শুভাণডভ ফল 
রলিয়৷ দিরেন ॥ ১১০ ॥ 

ইতি কাকরুতে মাত্রা প্রকরণং। 

স্ঞানপ্থি তানাং কথরস্তি কাক] শ্চেষ্টাবিশেষেণ গুভাগুভানি। 
প্রবোধিতাঃ প্রাক্তনকন্মভির্ো] তল্লক্ষপায় ক্রিয়তে প্রযত্বাঃ ॥১॥ 

কাকের স্থানবিশেষে অবস্থিতি ও কার্যযাদিদ্বারা 

«েকাক ধুলীতে অবনুগ্ন পূর্বক শব্দ করে সেই 

কাক শীক্র বছ্টি জানায়। বর্ধাকালে অনেক কাকের 
শব্দে রুটি এবং অন্যকালে ভয় বোধ হয় ॥ ৪ ॥ 
মাধ্যশিনে বেশনি বন্ত কাকো। বিরৌতি বৌদ্রং বিধুনোতি রঙ্গে। 
হরন্থি চৌর। দ্রবিণাণি তত্ত ক্রবং তথান্টে। ভধতি প্রমাদঃ ॥ ৫ ॥ 

দিবার মধ্যভাগে যাহার গ্রন্থের উপরে কাক ভয়ঙ্কর 

শব্দ করে তাহার সমস্ত ধন চেবরে হরণ করে ও অন্য- 
প্রকার কিনব উপস্থিত হয় ॥ ৫ ॥। 

রুবনপৃষ্টস্ত পূর্ণবন্ে। হুতাশভীতিং করটঃ করোতি। 
স্যাৎ রসথিতস্তাপ্থবাস্থিতন্ত ছুঃখং প্রভৃতং ধিবসতরদ্েণ ॥ ৯0 

মুখে তৃণ করিয়া! অদৃষ্টভাবে কাক শব্দ করিলে 
অগ্সিতয় জানা যায়। প্রস্থিত অধবা অবস্থিত ব্যক্তির 

সম্মুখে এরূপ কাক শব্দ করিলে তিন দিবসের মধ্যে 

দুঃখ উপস্থিত হুয়।। ৬ ॥ 
ছায়াস্থ লাভং সবি ভূমিলাভং বিদ্বং জণে প্রাবণি কার্যানাশং | 

করোতি কাকে বিরুবননরন্ত প্রন্থায়িনঃ স্থানগতন্ত বাপি ॥ ৭. 

ছায়াতে বলিয়া কাক শব্দ করিলে লাভ, ভুমিতে 

ব্রা শব কাঁরলে ভূ'মল।ভ? জলেছে বি, পাষাণে 



১২ শাকুনদীপিকা । 

কারধ্যনাশ হয়, প্রস্থিত বা অবস্থিভ ব্যক্তির পক্ষে এই । মন্ত্রসিদ্ধি বাণিজ্যাদি লাভ ও বিবাহাদি কার্গ্যে শুভ 

রূপ ফল হইবে ॥ ৭॥। বোধ হয় ।॥ ১৩।। 

দ্বারপ্রদেশে রুধিরানুলিপ্তো বিরৌতি কাকঃ শিগুনাশনায়। ইষ্টার্থদোহশ্বমদিকবাহুনস্থ শ্হত্রাদিসংস্থস্তদবাগুকারী। 

পক্ষৌ বিধৃন্বন্ বিরুবংশ্চ রূক্ষং শাস্তে চ দীপ্তে ভবনে ন শস্তঃ 11৮11 বধ্বাগমং জল্পতি তোরণস্থে হৃদ্যার্থদে। হৃদ্যতরুস্থিতশ্ ॥। ১৪ ॥ 

রক্তলিপ্তাঙ্গ কাক দ্বারদেশে অবস্থিত হুইয়। শব্দ অশ্বাদি বাহুনস্থ কাক অভীষ্কল প্রদান করে। 
করিলে শিশুবিনাশ বুঝায় । এবং গৃছে অবস্থিত হইয়া | ছত্রাদিস্থিত কাক ছত্রাদি প্রাপ্তি জানায় । তোরণো- 
পক্ষদ্বয় কম্পিত করত রূক্ষ শব্দ করিলে তাহা অশুভ | পরিস্থিত কাক বধূর আগমন জণ্পনা করে এবং মনোহর 
ফলনুচক হয় ।॥ ৮ ॥ বক্ষোপরিস্থিড কাক অভিলফিত বস্তু লাভ জানাহয়া 
ভূস্যথোর্ে প্রবিধায় পক্ষৌ কাকঃ কুনাদং গ্রলয়ং করোতি। | দেয়।। ১৪) 
গ্রুদ্বো২ধিরূঢ়ঃ করটাস্তরঞ্চ রোগেণ মৃত্যুং কুরুতে নরাণাং ॥ ৯ ॥ বায়সঃ কুলুকুলুধবনিং যদ! ব্যাহরেস্তবনসংমুখং তদা । 

উর্ধাদিকে পক্ষত্বর উত্তোলন করিয়া! কাক কুৎনিত অভ্যাপৈতি পথিকস্তদাধবনিং সর্বকার্যযগুভদং বদতাসৌ ॥ ১৫ ॥ 
শ্বা্দ করিলে প্রলয় বোধ হুয়। কাকক্ুুদ্ধ হুইয়৷ রাক্ষ 

শব্দ করিলে রোগদ্বারা মনুষ্যগণের মৃহ্াঘটনা হয় ॥। ৯ | 

প্রশ্নে কতে রোগবিনাশবুদ্ধাহস্ত্যাণ্ড রোগং স্ুরবঃ প্রদীপ্তে। 

শাস্তে প্রদেশে করটশ্চিরেণ বল্যাবরে। রোগমপাকরোতি ॥১০॥ 

রোগবিনাশ চিন্তা করিরা প্রশ্ন করিলে সেই সময় 

»দিকাক শোভন শব্দ করে তাহা হইলে শীত রোগ 

বিনাশ জানা যায় এবং শাপ্তপ্রদেশে অবস্থিত কাক শব্দ 

করিলে চিরকালে আরোগা রঝয় ॥ ১০ || শাকুনজ্ঞ পণ্ডিতগণ কাকবিষয়ে দুইটা মহাভয় উৎপাত্ত 
্ ৯ এব । £ গ 

রঃ 

প্রশ্নে শুছে শান্তদিগাশ্ররস্থঃ শান্তস্থরে। যং শুভনাদধাতি। ূ ক মৈথুমাশন্ত কাক ও ধবলবণ কাক এই উভয় 

শুভ প্রশ্নে শান্তদিধর্ী কাক প্রশান্ত শব্দদ্ধারা শুভ | ধনক্ষয়, ব্যাখিভয়, প্রথার, বুদ্ধিনাশ* আকুলচিত্ততা, প্রবাদ 

ও ভয় ইত্যাদি উপস্থিত হয় ॥। ১৬।। ১৭।। 

কাক ভবনাভিমুখে কুলু কুলু ধ্বনি করিলে পথিক 

শীঘ্র আগমন করে এবং সর্বকার্স্যের শুভকল হয় ॥ ১৪। 

ইদং ত্বিহোৎপাত যুগং পৃথিব্যাং মহাভয়ং শাকুনিকা বদস্তি | 
যদ্বায়সো মৈথুনসন্নিবিষ্টে। দৃশ্তেত মন্বা ধবলঃ কদাচিৎ ॥ ১৬ ॥ 
উদ্বেগধিদ্বেষভয় গ্রাবাদধনক্ষয়ব্যাধিভরপ্রহারাঃ । 

ূ বৃদ্ধিপ্রণাশাকুলতাপ্রবাদ1 বৃণাং ভবস্ত্যদ্ুতদর্শনেন ॥ ৯? | 

ূ 

ফল বিতরণ করে ইনার বিপরীতে বিপরীত ফল হয় 
অর্থাৎ ককশাদি স্রবন্ধার অশুভফল হুইয়। থাকে ॥॥ ১৬ ॥॥ | শমায় তৎ্সৃচিতছ্ঃখরাশেং ম্নানং বহিষ্তৎক্ষণমেব কুর্যযাৎ 1 

1২12 কু থাশকেথণা এ এ 9৩৭৩1 গতজন্মহেতুঃ। ূ আন্মীক্বশক্তযা চ সদক্ষিণানি দিজায় দপ্যাদ্বলনালি তালি ॥ ৮৮ | 

উউীদ্রতে ক'্টকিনীঞ্চ শাখ| মাদায় রাজাগমনায় কাকঃ ॥ ১২ ॥ নয়েদহঃ শেষমপুণাহান্তা শয়ীতভূমাবককতান্নতক্ষ:। 
কুস্ত কিন্বা মণিক (ক্ষুদ্র জালার) উপরে বিয়া হবিষ্যভোজী ন ভজেচ্চ নারীং দিনানি সপ্ত ভ্রিগুণানি যাবৎ ॥১৯২ 

কাক শব্দ করিলে গর্ভবতীর পুত্রজনন বোধ হয়। এবং অন্তত দর্শনের অশুতশান্তযর্থ ভৎক্ষণাৎ স্বান করিয়। 

কাক উডটীন হইয়া কণ্টকিনীশাখা আশ্রয় করিয়! রব | স্বীয় শক্তি অনুসারে দক্ষিণার সহ্ছিত বস্ত্র ব্রান্মণকে 

করিলে রাজার আগমন প্রতীত হয় ॥ ১২ ॥ | দিবে। এবং দিবার অবশিষ্ট ভগ পাপনাশক 
অল্লাদিবিষ্টাপিশিতাদ্িভির্ধঃ পূর্ণাননোইভীষ্টফলপ্রদোইসৌ । প্রসঙ্গাদি কীর্তন করিয়া যাপন করিবে । উপবাসী 
ম্্রাদিমিদ্ধৌ বণিজাদিলাভে শস্তো। বিবাহাদদিবিধৌ চ কাকঃ ॥১৩1 | কিখা। হুবিধ্যাশী হইয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিবে 

“ কাকের মুখ অম্ম বিষ্ঠা কিশ্বা মাংসাদিদ্বার! পরিপূর্ণ | সেই দিন হইতে ৭ দিন বা ২১ দিন পর্য্যন্ত সত্রীসেব1 

থাকিলে যদি কাক সেই অবস্থাতে রব করে তাহা! হইলে ; করিবে না ১৮ ১৯।। 
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'অকাকঘাত ব্রতমাদমীত ক্রৌং কোমি ঠীদং গুভলাভকারী কুং কুং নিনাদঃ প্রিয়সঙ্গমার। 

বলিঞ্চ দদ্যাদ্বলিভোজনেভাঃ 1 ক্রাং জুমিতি ক্রামিতচ ভ্রয়োহমী ক্রাং ক্রামিতি দবৌ চ রবৌ রণার ॥ 

নানা প্রভাতে বিদধীত শান্তিং কাক ক্রেখং কোং এইরূপ ধ্বনি করিয়৷ শুভ ও লাভ 

দদ্যাৎ হ্বশক্ত্যা দ্রবিণং গুণিভাঃ ॥ ২০ ॥ জানায়, এবং কুং কুং এই শব্দ প্রিয় সমাগম, এবং ভ্রেং 

অদ্ভূত দর্শনের শান্তির জন্য অকাকধাত ত্রত ধারণ | ক্রাং এই শব্দ ও ক্রাং ক্রোং এই শব্দ যুদ্ধ বিজ্ঞাপন 

করির। কাকর্দিগকে বলিপ্রদান কাঁরবে এবৎ প্রভাতে | করে /৩॥ 

নান করিয়! শাপ্তি করিবে ও স্বীর শক্তি অনুসারে গুণি ক্রাং ক্রামিতি ক্রৌমিতি চ দ্বিরুক্কং 

গণকে ধন দান করিবে ॥ ২51 ক্রু ক্রুমিতি ক্রৌ কু কুকু ইতীদম্। 

দেশেতু যাত্রাছ্বতমেতছুগ্রমালোকাতে তত্র সমাপতস্তি । রুতং প্রাদিষ্ং মরণায় নৃণাং 
অবষ্িহূর্ভিক্ষতয়োপসর্গচৌরা গ্লিশত্র-্ভবধর্্ননাশীঃ ॥ ২১। গন্ঃ প্রণাশং কুরুতে খগাখ্যঃ ॥ ৪ 

কন্মাণি তক্টোপশমায়.রাজা গ্রবর্তয়েৎ শাস্তিকপোষ্টিকানি । ক্রাং ক্রাং ক্রেং এইরূপ ছুইবার উচ্চারিত শব্দ, 

অল্লাদ্য গোভৃমিবস্থনি দদ্যাদ যুদ্ধং বিদপ্যান্ন চ যাবদবং 1২২] ূ ক্রেং গ্রে এই প্রকার শব্দ ও ক্র কুকুম এই রূপ 

দেশ মধ্যে কি গ্রামে অদ্ভুতদর্শন হইলে অরন্থি, : শব্দ এই ত্রিবিধ কাক শব্দ মনুষ্যের মৃত্যু ও যাত্রায় কাব্য 

দুর্ভিক্ষ, স্তয়, অনিষ্টাপাত, চোঁরভয়, অশ্মিভয়, শক্রভয় | নাশ জানায় । ৪। 
ও ধর্মনাশ প্রভৃতি উংপাত উপস্থিত হয়। অতএব |ক্রী ক্রীমিতীষ্টার্থবিনাশনায় জলজলেত্যগ্রিতয়ায় শব্দঃ | 

ত্ভূত দোষ শান্তযর্থ রাজা শাস্তিকর্্ম ও পেু্টিক কর্থ কীর্কীতি কোকাবিতি যঃ কথক্চিম্মৃহম্থুছঃ স্তাৎ স মতে। বধায় 0৫8 
করিবেন এবং অন্নাদি, গোঁ, ভূষি ও রত্ব দান করিবে, এক ত্র ক্রী ইত্যাকার কাকরব অভিলবিত অর্থ নীশঃ ও 

বৎসর পর্যান্ত কোন যুদ্ধাদি করিবে না ॥ ২১॥॥ ২২॥ অগ্মিভর প্রকাশ করে এবং কী কী কো কে এইব্ূপে 
৬ খু বর রী ই 

, ইতি কাকরুতে স্থানস্থিতি গ্রকরণং । কাক মুহু্ু্থ শব্দ করিলে বধ রুঝা যায়॥ | 
স্তাৎ ক] ইতীদং বিফলং সদৈব মিত্রাপরে স্যাৎ ক ইতীদশধ । 

অথ স্বর বিচারঃ। কাক] ইতীদঞ্চ বিধাতকারী করোতি কাকে বদতি স্বতুষ্ট্যে ॥৬1 

ককামিতি ক্ষেমহিধে। বিরাবঃ কেকামিতীষ্টাশনযানহেতূঃ | ৰ কাক কা এই একটী শব্দ করিলে কার্য্যের বিফলতা 

করোঠি কূংকৃমিতি চার্থলাভং কং কং ধ্বনিঃ কাঞ্চনলাভমাহ ॥১| | বোধ হয়। ক এই শব্দ করিলে বন্ধু সমাগম হইয়। 

কাকের ক কা এইরূপ শব্দে অভিলফিত ভোজন ও | থাকে । মনুষ্যের তুষ্টি সাধন সম্ভব হইলে কাক কাকা 
যাঁন লাভ, কুকু এইয্পপ শবে অর্থ লাভ এবং রং ক₹ং এই | এই রূপ শব বরে ৬। 
রবে স্বণপ্রাপ্তি বোধ হয় ।। ১ : আহারদোষার় চ কাকটাতি স্াঁদাকুলং কুক্কুনিভং রণায় । 

কেং কেমিতি স্ত্বীবরমযোধিদাবা কেকেধ্বনিষ্চাকুটি কিং টিকীতি প্রয়ং হিদং ভ্তাৎ পুরতৃষণায় 1 ৭॥ 

তোগায় কাংকামিতি শঙ্ষিতঃ স্তাৎ। কাক কাকটী এই প্রকার শব্দ করিলে সেই দিবসে 

অপত্যলাভঃ কুকু ইতানেন আহার দোষ সম্ভব হয়। কুক, এই '্রকর কাকশব্দে 
গম্ঃ ফলং কেকব ইত্যনেন ॥ ২ ॥ যুদ্ধ জানা যায়। কেকে কাকুটি ও কেং টীকী এই তিন 

কেং কেং এইপ্রকার কাকরবে উত্তম! স্ত্রী লাভ, | প্রকার কাকরবে পুরীর দোষ বোধ হয় ॥৭॥ 
কাঁং কাং এই প্রকার রবে ভোগ, কুকু এইপ্রকার রবে | যৎ কা ইতি ত্রিস্তদনুস্বরেণ শব্বদ্য়ং স্তান্মহতে রণায়। 

সম্ত:ন লাভ ও কেকু এইপ্রকার রবে গমনকর্তার কার্য্য | কামিতায়ং বাহননাশনঞ্চ দদাতি হর্যং কুকু কু্বরিতী দং ॥৮ ॥ 

লিদ্ধি হয় ॥ ২॥। কাক কা ক ক এই তিনটী শব্দ করিয়' কিঞ্চি কাল 
৬৫ 
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পরে কা কা এই ছুইটী শব্দ করিলে মহাযুদ্ধ বৌধ হয়। ৷ অদক্ষিণন্তাং দিশি যত্র কাকৈযু'তো! ভবেৎ ক্ষীরতরুপ্র ততো ! 

কাং এই শব্দে বাছুন এবং কু কু কুক এই প্রকার কাক 

স্বরে হয ব্দ্ধি জানা যায় ॥ ৮1 
বকা ইতীদং বিরুতং সুদীর্ঘ কতস্বয়েণোচ্চরিতং প্রমাদাৎ। 

উৎসাহ্হ্বীনঃ শ্রমদৈন্তযুক্তঃ স বায়সঃ কার্যবিনাশনায় ॥ ৯ ॥ 

কাক অভি নুদীর্ঘস্বরে কা এই শব্দদ্বার উংসাহ 

হানি, পরিশ্রম ও দৈন্যবন্ধি এবং সমস্ত কার্গ্য নাশ বলিয়া 

দে । ১। 

সামিষং খকবকেতি ভোজয়ে দ্বারয়েৎ কলিকলীতি রাসনং। 

অদ্ভাইপণ্ত শ্বররক্ষভাষিতে প্রোফিতঃ শবাশবারবে শবঃ ॥ ১০ ॥ 

কাক ৰক বক এইরূপ শব্দ করিলে সামিষ ভোজন 

বায় । কলি কলি এই প্রকার রব করিলে ভোজন 

নিবত্ত জানা বায়, কাকের দক্ষ শব্দে প্রোষিত ব্যক্তির 

আগমন ও শব শব এই প্রকার রবে প্রোযিতের মরণ 

বুঝায় ॥ ১০ ॥ 
স্তাৎ কলিঃ কবকবধবনৌ নুণাঁং জায়তে কণকণধ্বনৌ স্বর2। 
আব্রজেৎ কুলুকুনুধবানৌ প্রিয়; সৌদনং কটকটধ্বনৌ দি ॥ ১১ ॥ 

কাকের কব কব ধ্বনিতে বিবাদ, কুলু কুলু এইরূপ 

ধ্বনিতে প্রিয়ব্যক্ষির আগমন, কট কট ধ্বনিতে দধি ও 

অন্ন ভেজন হয়। ১১। 

এবং প্রকারা বহবোহপরোগ অঙারিপন্খবশিতভাজনানাহ। 

ভবস্তি শব্দাঃ খলু তেষু কেচি দশ্মাভি রুক্তা খলু লক্ষণীয়াঃ 1১২ 

এইরূপ অন্যানা প্রকার কাকের বনুতর শক আছে 

সেই সকল শব্দের লক্ষণানুসারে শুভাশুভ ফল নিণয় 

করিবে ॥ ১২॥ 

ইতি কাকরুতে শ্বরগ্রকরণং | 

ছিন্তং নরেভো। মুনিভিঃ পুরাণৈজ্ঞানং যছুক্তং বলিপিওযুক্ত্যা। 

তছ্চ্যতে সংপ্রতি যেন কাকা বদস্তি নিত্যং বলিলাভতুষ্টীঃ॥ ২॥ 

পুরাণজ্ঞ মুনিগাণ মন্ুষ্ের ছিতঘাধনার্থ বলি পিগাদি- 

ক্রম যাস বলিয়াছেন তাহ 'এই স্থলে কখিত হুইঁতেছে। 

গত্বা নিবৃত্তেইহনি তত্র কাক! নিমন্ত্রণীয়! বলিপিগুভোদ্গ্যে ॥ ২। 

দশ্ষিণদিক তিম্ন অন্য কোন দিকে যেখ/নে বটাদি 

ক্ষীরীরক্ষে অনেক কাক যিলিত হুইয়। থাকে দিবাঁবসানে 

সেই তকতলে বাইয়া! বলিপিগুড ভোজনার্থ কাকদিগকে 
নিমন্ত্রণ করিবে | ২। 

প্রাতস্ততঃ ক্_ীরতরোরধস্তা দ্বিশোধ্য লিখ্যেৎ স হগোময়েন । 
ভূমিপ্রদেশে চতুরশ্রমন্ত মধ্েইর্চয়েছ্ ক্ধমুরারিভানূন্ ॥ ও ॥ 
ইন্দ্াখ্রিবৈবন্বতযাতুধানজলেশবামুদ্রবিণেশ শস্ত,ন্। 

অভ্যর্চয়েদ্টম্থ দিক্ষু ভক্তযা ক্রমেণ চাষ্টাবপি লোকপালান্ ॥ ৪ ॥ 

পরদিরস প্রাতঃকালে পূর্ব নিমন্ত্বিত ক্ষীরীরক্ষের নিঙ্গে 
ভূমিভাগ গোময়দ্বারা শুদ্ধ করির। চতুরআ মগ্ুল নির্ম্থাণ- 

পূর্বক মণ্ডল মধ্যে ব্রহ্মা» বিষুঃঃ সূর্য্য ইত্দ্রঃ অগ্নি, যম, 

যন্্॥ বকণ? বাধ, কুবের, ও মহাদেবের অর্চনা করিয়! 

অ্টদিকে অইদিকৃপালের পূজা করিবে । ৩। ৪। 
নমোযুতৈঃ সপ্রণবৈশ্চ সর্বান্ নিজাতিধানৈঃ প্রয়তোমনুষাঃ। 

অর্থ্যাসনালেপনপুষ্পধুপনৈবেদ্যদীপাক্ষতদক্ষিণাভিঃ ॥ ৫ ॥ 

ও' ও নমঃ শব্দ উচ্চারণপুর্বক দেবতার নাম উল্লেখ 
করিয়। বত্বনহৃকারে অর্থ্য আসন, গন্ধঃ পুষ্প? ধুপ, দীপ, 
নৈবেষ্ত, অক্ষত ও দক্ষিণাদ্বারা পূজা! করিবে । &। 
আব্রহ্ষকাকাং স্তরুসন্নিবিষ্টানাধ্যায় তত্প্রাক্তনমন্ত্রযুক্তা। । 

ততস্তদর্থং বলিমালাসিক্তং মন্ত্রেণ দদ্যাদ্দধিপিগুযুক্তং ॥ ৬ ॥ 

তৎপরে রুক্ষস্থিত সমস্ত কাককে সম্বোধন করিয়। 

মন্ত্র পাঠপুর্বক দধি ও দ্বত সংযুক্ত অন্নপিণ্ড বলি প্রদান 

করিবে । ৬ 
মন্্ঃ | ইন্দ্রায়,। যমায়, বরুণায়, 

বলিং গৃহ্যাতু মে স্বাহা ॥ 

উদীর্ষয কার্যযং স্বমথাবস্থতা ততঃ প্রত্দেশে করটস্য চেষ্টাঃ 
স্পৃষ্টীকুতাঙ্গানি গুভাগুভার্থং সংলক্ষয়েনিখলপাণিপাদঃ ॥ ৭ ॥ 

ও ইন্দ্রায়, ষমায়, বকণায় ধনদায় ভূতবায়সায় বলিৎ 
গৃঙ্কাতু স্বা্ছা, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়। স্বীয় কার্ধ্য স্মরণ 

করত বায়সদিগকে বলি প্রদান করিয়া শুভাক্টভ পারি 
জ্ঞানার্থ হম্ড পদ নিশ্চল করিয়া কাক ছেষী৷ নিরীক্ষণ 

ধনদায়, ভূতবায়সাত 

্বাহাতে কাক বাঁললাভে সন্ভউ হুইয়। গুড়াশডভ বলির! 
দেয়। %। পরার পর» ০ 

করিবে ॥ ৭॥ 



শাকুনদীপিকা। 

পুর্বে খাদন্ সথখবিত্তবৃদ্ধিং করোতি বঙ্ধেপ্দিশি বন্ছিতীতিং । 
কাকোহর্থনাশং দিশি দক্ষিণন্তাং টনখতা গে দিখবরকৃত্যদি ই: 1৮॥ 

জলেশ দেশেহভিমভার্থসিদ্ধির্বায়োর্দিশীতি প্রভবারবৃষ্টিঃ ৷ 

সৌম্য স্থখারোগ্যসমী হিতার্থমীশানদেশে বিতরত্যভীষ্টং ॥ ৯ ॥ 
যদি কাক বলিপিগ্ডের পূর্ববভাগে ভক্ষণ করে তাহ 

হুইলে স্থুখ ও বিত্তবপ্ধিৎ বলি পিণ্ডের অশ্মিকোণে ভক্ষণ 

করিলে অগ্নি ভর বলিপিণ্ডের দক্ষিণদিকে ভক্ষণ করিলে 

অর্থনাশ, নৈখতকোণে কার্য সিদ্ধি, পশ্চিমদিকে অভিমত 

কার্স্য সিদ্ধি, বায়ুকোণে অপ্পরষ্ি, উত্তরদিকে সুখ, 

আরোগ্য ও ইচ্ছিত অর্থ লাভ হয়। ৮। ৯। 

বলৌ বিলুপ্রে করটঃ সমস্তাৎ কার্যে বিমিশ্রং পরিভ্ভাবনীয়ং । 
বলিং বিকীর্ধযাপি ন ভক্ষরস্তি কাক! স্তদানীং ভয়দা ভবস্তি ॥১০॥ 

বলি প্রদত্ত হইলে যদি কাকগণ বলিপিণ্ডের চতুর্দিক 

হইতে একদা ভক্ষণ করে তাহ হইলে কার্ষের শুভাশুভ 

মিশ্র কল হুইয় থাকে । এবং যদি বায়সগণ প্রদত্ত বলি 

ভক্ষণ না করে তাহ! হইলে মহা ভয় উপস্থিত হুইবে 

ইছাই নিশ্চয় করিবে ।॥ ১০ | 

ক্ষীরদ্রমারামচতুষ্পদেষু সরিৎসমীপে ব্রিদশালয়েযু। 

দেয়ে! বলিভূ তিদিনাষ্মীযু কুমাষদধ্যোদনত গুঁলাটদাঃ ॥ ১১॥ 

ক্ষীরীরক্ষের নিষ্ষেঃ চতুজ্পথে, নদীনমীপে, দেবালয়ে, 

এই সকল স্থানে, চতুর্দশী বা অফটমীতিখিতে দি, অন্ন 
ও তগুলাদি দ্বার বারসকে বলি প্রদান করিবে ॥ ১১ ॥ 

ইতি কাকরুদ্তে পিগপ্রকরণং । 

পিখত্রয়স্াথ বিধানমেতদাখ্যায়তে যৎ কিল নারদাোঃ | 

ৃষ্টং মুনীটত্্র রশুভং গুভঞ্চ যথাবদন্মিন্ কথয়স্তি কাকা$॥ ১॥ 

অনন্তর পিগুত্রয়ের বিধান কখিত ছইতেছে। নারদাদি 
মুনিগণ যোগঘ্বারা যে সকল শুভাশুভ দৃষ্টি করিয়াছেন 
সেই সকল শুভাশুভ কাকগণ বলির! দেয় । ১। 
গত্বা শুভেহন্ছি প্রহরে চতুর্থে দেশেযু পূর্বপ্রতিপাদদিতেষু। 

নরেণ পিগুত্রয়ভোজনার্থং কাকাঃ প্রযত্েন নিমন্ত্রণীয়াঃ ॥ ২॥ 

, শুড় দিবসে চতুর্থ প্রহর সময়ে পুর্ব নিরূপিত স্থানে 
গমন করিয়া পিওন্রয়, ডোজ্নার্থ বত্রপূর্বক কাকাদগকে 
নিমম্ণ করিবে । ৯। 

১৫ 

ততঃ প্রভাতে স্াপলিপা ভূমিং 

তশ্তাঞ্চ পৃর্বোদিতমন্ত্রযুক্ত্যা । 

ব্রন্ধাচ্যুতেশাগ্নতি লোকপালাঃ 

কাকাশ্চ পুংস! ক্রমতোইহচ্চনীয়াঃ ॥ ৩ ॥ 

পরদিবস প্রভাতে গোময়দ্বারা ভূমি লেপন করিয়া 
সেই স্থানে পূর্ব লিখিত মন্ত্রে ব্রহ্গা» বিষু, মহাদেব, 
বকণ ও লোকপালদিগকে অর্চনা করিয়া কাকের পূজা 

করিতে হইবে ॥ ৩॥ 

দধ্যোদনাদ্যে বিিহিতং গ্রবেশ্ব পিওন্রয়ে মণ্ডলকস্ত ধ্যে। 

অভ্যর্চয়েদক্ষ তপুষ্পধূপৈ শ্শনোহটর ধত্বপরো মনুষাঃ ॥ ৪ ॥ 

মনুষ্য যত্বপুর্বক দধি ও অন্নদ্ধারা পিগুত্রর নির্বাণ 

করিয়! মণ্ডল মধ্যে প্রদান করিবে এবং অক্ষত, পৃষ্প, 

ধপ, দীপ, ও মনোহর নৈবেস্ত দ্বারা বারসের অর্/ন! 

করিবে । ৪। 

তেষু ক্ষিপেৎ পাপ্দিগন্ক্রমেথ পিগেবু হেম প্রথমে দ্বিতীয়ে | 

রূপ্যং তথা লৌহলবং তৃতীয়ে শেষ কুরধ্যাদ্বলিপিওতুলাং ॥ ৫॥ 
তিনটী পিও নির্মাণ করিরা প্রথম পিণ্ডে স্বর্ণ, 

দ্বিতীর পিও্ডে রজত, তৃতীর পিগ্ডে লৌহ নিক্ষেপ করিবে। 
| এব অবশিষ্ট অন্্বারা বলি পিওড করিবে ॥ ৫ ॥ 

তরি: মপ্রকত্ধো বিনিবেশ্ত পিওে পিতা নিবেশ্ঠ। বলিভোজনেভা: | 

মন্ত্রোক্টমাবাহনভোধিতেভ্যঃ কাধ্যং বিচাধ্যাপসরেত্ততশ্চ ॥৬॥ 

পূর্বোক্ত মন্ত্র্ধারা বায়মের আবাহ্ছন করিয়া বলি 

পিণ্ডোপরি একবিংশতিবার মন্ত্র পাঠপূর্বক কাকদিগকে 
বলিপিণ্ড অর্পণ করিবে । বলিপিগ অর্পণ করিয়া 

তথা হুইত্বে অপহ্যত হুইয়৷ কিঞ্চিং দুরে দণ্ডায়মান 

থাকিবে। ৬। 
মন্থঃ। ওঁ হিবি টিমি বিটি কাকচাগালায় শ্বাহ। ইতি 

পিগাভিমন্ত্রণার্ং । ও ব্রঙ্গণে বিশ্বায় কাকচাগালায় স্বাহা। 

কাকাহ্বানমন্ত্ঃ ॥ ৭| 

ও' ছবি টিমি বিটি কারুচাগ্ডালায় স্বাহা! এই মন্তে 

পিগাভিমন্ত্রণ করিবে । ও ব্রন্মণে বিশ্বায় কাক চাণ্ডা- 

লার স্বাহ! এই মন্জ্রে কাকের নিমন্ত্রণ করিবে ॥ ৭0 

কাকেন ভূক্ষে সন্থবর্ণপিণডে জেয়ং নরেণৌত্তমমা গুকাধাং। 

ভুক্তে সরূপ্যে খলু মধ্যমং স্তান্ত,ক্তে সলোহে তদমং প্র রিষ্টং ॥ ৮ 



৯১৬ 

'কাক সুবর্ণ যুক্ত বলিপিওড ভক্ষণ করিলে উত্তম কার্ধ্য 

সিদ্ধি হয়, রঞ্জতযুক্ত পিও ভক্ষণ করিলে কার্য্যের মধ্যবিধ 

কল হয়| এবং লহ যুক্ত পি ভক্ষণ করিলে কার্ধ্য 
নহট হয়। ৮। 

বিবাদবাণিজ্যবিবাহবুষি ক্ষেমাশ্চবিত্তাঃ কৃষিভোগপরোগাঃ | 

সংগ্রামসেৰাবৃপকার্ধ্যদেশ! ইত্যাদয়োহশ্মিন্ পরিভাবনীয়াঃ 1৯॥ 

বিবাদ বাণিজাঃ বিবাহ, রুটি, মঙ্গল? বিত্ত, রূষি ভোগ, 

রোগ, যুদ্ধ, রশজকার্্য ও দেশ ইত্যাদি বিষয়ের শুভাশুভ 
কাকচরিত্রে বিবেচন! করিবে । ৯। 

চেষ্টামবামাং ধিদধাতি যাতি 

গ্রদক্ষিণং দক্ষিণপক্ষমুচ্চৈ2 | 

গ্রীবাং তথোচ্চাং কুরুতে সশব্দঃ 
গ্বানং মনোজ্ং শ্রয়তি ভ্রমঞ্চ | ১০ | 

এবং বিধাঁং যে! বিদধাতি চেষ্টাং 

পিওুং সমাদায় শুভং খগোইসৌ। 
অীষ্টকার্যাদধিকং করোতি 

চেষ্টা বিপর্যযাসভয়ান্তথাত্বং ॥ ১১ ॥ 

শাকুনদীপিক1। 

দ্বিতীয়কং যদ্যপনহ্ৃত্য পিও মুঙ্ডীর়তে শান্তদিগাশ্রয়েণ | * 

ফলং তদানীং স্থথদং নরাণাং যাপ্যং খগে। জল্পতি কাধ্যজ1ভং 1১৪ 

কাকপক্ষী যদি দ্বিতীয় পিও গ্রহণ করিয়] শ'স্তদিকের 

অভিমুখে উড্ডীন হয় তাহ? হইলে কার্গ্যের শুভ ফল, 

হুইবে। ১৪। 

কাকে সমাদায় জঘন্তপিওং যাতে প্রদীপ্তাং ককুভং বদক্তি ৷ 

কার্য্যং জঘন্তাদধিকং জঘন্যং স্তাম্মধ্যমং মধ্যমপিওভাগে ॥ ১৫ ॥ 

কাকপক্ষী যদি তৃতীয় পিও গ্রহণ করিয়। প্রদীপ দিকে 

গমন করে তাহা! হইলে কার্য্যের অতি অধম ফল হুয়। 

মধ্য পিণ্ডে মধ্যবিধ ফল হুইয়। থাকে ॥ ১৫ ॥ 

ইতি বসম্তরাজে পিওত্রয়প্রকরণং ৷ 

মহর্ষয়ো বায়সশাকুনস্ত বদত্তি সারাদপি সারভতং | 

পিতাষ্টকং যত্তদশেষ মেত দাখ্যায়তে কার্ধযবিনিশ্চয়ার্থং ॥ ১ | 

পূর্বতন যহর্ষিগণ বায়স ও শাকুন শাস্ত্রের সারভূত 
যে পিণ্ডাউক ব্যাখ্য। করিয়াছেন তাহ! এই স্থলে 'কখিত 

হইতেছে। ইহ দ্বারা কার্য্ের শুভাওভ ফল নিরুপিত 
কাক বদি বলিপিও ভোজন করিয়া শুভম্থচক কোন | হয় ॥ ১॥ 

কা্ম্য করে, এবং দক্ষিণ পক্ষ ও গ্রীবা1! উচ্চ করিয়! প্রদ- 

ক্ষিণপূর্বক সশব্দে বক্ষ আশ্রয় করে। এই রূপ কাক- 

চরিত্রে কার্ষ্যের শুভ ফল হয় এবং অভিলধিত কার্ষ্যের 

অধিক ফল হুইয়। থাকে। ইহার বিপরীতে বিপরীত 

অর্থাৎ কাকের কোন অশুভম্চক চে দেখিলে অশুভ 
ফল হইবে । ১০। ১১। 

পিওং সমাদায় যদি প্রধানং শাস্তং দিশং গচ্ছতি কাকপক্ষী। 

পৃর্ণৎ ফলং তত কুরুতে নরাণাং চিকিষিতে বস্তনি যত্র তত্র ॥১২। 

যদি কাকপক্ষী প্রথম পিও গ্রহণ করিয়া শান্তাদিকে 

গমন করে তাহ! হইলে মনুষ্য ষে কোন কার্য করিতে ইচ্ছা 
করে তাহাতে সংপূর্ণ কল লাভ করে । ১২। 

কাকে। গৃহীত যদি মুখ্যপিতুং প্রয়াতি দীপ্তাং ককুভং তদ্দানীং। 

অত্াত্তমং কারধ্যফলং প্রদর্শা ততঃ সমস্তং বিনিহস্কাবস্থং 1১৩। 

যদি কাকপক্ষী প্রথম পিও গ্রহণ করিয়। প্রদীপ দিকে 

গ্মন করে তাহা হইলে প্রথমতঃ কার্স্যের উত্তম ফল 

প্রদর্শন করিয়। অবশেষে নিশ্চয় সমন্ত কার্য নষ্ট করে ।১৩। 

ততৎ্কালযোগ্যানি সমস্তবস্ত-ন্াদায় যায়াদ্বহিরপ্রমত্তঃ ॥ ২ ॥ 

শুভদিঝসে পিগ্াষক ভোজনার্থ কাকের অধিবাস 

করিয়] তৎপর দিবস প্রভাতকালে সেই কার্য্যের উপযুক্ত 

সমস্ত বস্ত আহরণ করিয়! স্থিরচিত্তে বহির্দেশে গমন 
করিবে ॥ ২। 

একাস্তদেশে তরুপার্বভমৌ মুদগোময়াভ্যামুপলেপিতায়াং । 

সৎপঞ্চগব্যেন সমুক্ষিতায়াং সৌম্যোপহারৈরুপশোভিতায়াং ৩ 

কোন নির্জন প্রদেশে তর পার্খবর্তি ভূমিতে মৃত্বিকা 
ও গোময়দ্বারা লেপনপূর্বক সেই স্থান বিবিধ্প্রকারে 

সজ্জিত করিয়া পঞ্চগব্যদ্বারা অভিবিস্কু করিবে ॥ ৩ ॥ 

বিধায় পুজাং কুলদেবতানাং মধ্যে ততোইইম্বপি দিক্ষু দেয়ং। 

ভক্কেন সপ্পির্দধিমিশ্রিতেন পি্াষ্টকং প্রাশ্দিগন্থক্রমেণ ॥ ৪ 1 

নিরূপিত স্থানের মধ্যভাগে কুলদেবতাদিগের পুজা! 

করিয়া অফটদিকে দক্ষিণাদিক্রমে দধি ও ঘ্ৃত মিশ্রিত 

অন্নন্বার অইউপিণ্ড দিবে ॥ ৪ ॥ 



 শাকুনদীপিকা | ১৭ 

পক্ষীন্ুবহণস্তকরাক্ষসেন্্রান্ বিণ বিরিঞ্চিং ধনদং মহেশং ' 
পৃর্ধ্বাদিকাষ্ঠাক্রমযোজরাতেষ স্যসেৎ ক্রমাদষ্টন্থ পিওকেষু ॥ ৫ ॥ 

নমোযুতৈত্তান্ প্রণটবশ্চ সর্বাং স্ততোইর্চয়েত্তরিজনামমন্ত্রৈঃ | 

অর্থযাসনালেপুনপুষ্পধূপৈর্নৈবেদ্যদীপাক্ষ তদক্ষিণাভিঃ 1 ৬ ॥ 

দীকডঃ অগ্ঠিঃ যম? রাক্ষসেত্দ্ বিয়ুঃ। ত্রক্মা। কুবের ও 

মহাদেব পর্ববাদি দিক্ক্রমে অষ্টপিণ্ডে এই অঙ্টদেবতার 
নাস করিয়া ও ও নমঃ শব্দ উচ্চারণপূর্ববক তত্তদ্দেবতার 

নাম উল্লেখে অর্থঃ আসন, গন্ধ, পুষ্প, ধপ, দীপ ও নৈবে- 

স্ভাদি দ্বার পুজা করিবে ৫ ॥ ৬। 

অভ্যঙ্চিতেভো! বিধিনোদিতেন পিগাষ্টকং তন্দদতু দ্বিলেভ্যঃ । 

মন্ত্রেণ সংমন্ত্রা নিবেদনার্থং কার্ধ্যং বিচাধ্যাপসরেচ্চ কিঞিত 1 ৭ ॥ 

'অগ মন্বঃ। ও নমঃ খগপতক়ে গরুড়ায় দ্রোণায় পক্ষি- 

বাজায় শ্বাহা। দড্রোণাটকসমং পিং গৃহাণ ত্বনশক্কিতঃ | যথ! 

দষ্টং নিথিভঞ্চ কথয়স্থাধমে স্কুটং ॥৮॥ 

তৎপরে ব্রাক্ষণদিগকে অর্চনা করিয়া তাহাদের হস্তে 
এ অ্টপিণড দিবে । ব্রান্ষণগণ অভীষ্ট কাঁণ্য মনে মনে 
স্মরণ করিয়া! বলিপ্রদানপুর্বক কিঞ্চিং দুরে দণ্ডায়মান 

থাকিবে । ও নমঃ খগপতয়ে ইত্যাদি মন্ত্রে বলি প্রদান 
করিতে হইবে | ৭0 ৮॥ 

ফাকেন পিওে প্রথমে গহীতে তিষ্ঠন্ ব্রজন্ বাপি ভবে কুতার্থ£। 
উদ্ধবেগশোকৌ বিফলঃ প্রয়াণে হানি কলিব্ব। ভবশি দ্বিতীয়ে ॥ ৯ ॥ 

যদি কাকপক্ষী প্রথম বলিপিঞ্ ভোজন করির! 

অবশন্থিতি বা গমন করে, তাহা হইলে কাধ্য সিদ্ধি হয়। 

কাক দ্বিতীয় বলিপিণ গ্রহণ করিলে উদ্বেগ, শোক, 
ষাত্রার' বিফলতাঃ কাধ্যাদি হানি ও বিবাদ হুইর! 

থাকে ॥ ৯। 

ঘাম রুগাপন্তয়মৃত্যবঃ স্থ্যঃ পি চতুর্থে বিজয়ো রণেষু। 
স্তাদ্বৈষবেইভীষ্টমকষ্টসাধ্যং ভবেত প্রবাসে বিফলাশ্চ ষঠে ॥১০। 

কাক তৃতীর বলিপিণড গ্রহণ করিলে রোগ, আপৎ, ভয় 
অথক৷ মৃত্যু, চ&ুর্থ বলিপিও গ্রছণ করিলে যুদ্ধে জয়। 

পশ্চিম দিকৃস্থিত পিও গ্রহণ করিলে অনায়ানে অভীফ- 

কার্স্য সিদ্ধি ছয়। এবং যঠ পিণুড গ্রহণ করিলে কাধ্যের 
বিফলতা ও প্রবাস হইয়] থাকে ॥ ১০ ॥। 

নাস্তীহ তন্নিশ্চয় মেব কার্ধ্যং ভূক্কেন মৎ সিদ্ধাতি সৌমাপিণ্ডে। 

সম্ভতাপশোকোৌ বিফল। চ যাত্র। পিগডেইষ্টমে বায়সভক্ষিতে চ ॥১১॥ 

উত্তর দিকৃম্থিত বলিপিগ গ্রহণ করিলে কার্ধ্যসিদ্ধির 

কোন নিশ্চয় নাই। ঈশানকোণস্থিভ বলিপিগ গ্রহণ 

করিলে সন্তাঁপঃ শোক? যাত্রার বিফলতা প্রভৃতি অশুভ 

ফল হুইয়! থাকে ॥ ১১1 

পিওং ন গৃহ্কাত্যথবা ন ভূঙকে চঞ্চ নখৈর্কিক্ষিপতি দ্বিজোরঃ। 
কার্যেষু সর্বেষু সন প্রশস্তো। ব্রবীতি ঘোরং সমরং স পুংসাং ॥১২। 

কাক যে মনুষ্যের বলিপিণগু গ্রহণ কিম্বা ভক্ষণ না 

করিয়]৷ চঞ্চ, ও চরণদ্বারা বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে, সেই 

পূকষের কোন কার্ধ্য সফল হয় না এবং তাহার সহিত 

ঘোরতর সমর উপস্থিত হয় ।১২। 

ইতি বসস্তরাজে কাককরুতে পিণ্াষ্টক প্রকরণং | 

অথ শুভশাকুনানি। 
কীর্ভনীৎ শ্রবণতো। বিলোকনাৎ স্পর্শনাৎ সমধিক সমোঠিব? | 

মক্গলায় দপিচন্দনাদিকং স্যাৎ প্রবাসভবনপ্রবালয়োঃ ॥ ১ ॥ 

প্রবাসগমন কিম্বা নিজগ্রছে 'প্রত্যাগমনকালে দি 

চন্দনাদি মঙ্গলদ্রব্যের কীর্তন, শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শনে 

উত্তোত্তর দমধিক ফল হুয়। অর্থাৎ কীর্তন হইতে শ্রবণে 

অধিক ফল, শ্রবণ হইতে দর্শনে অধিক এবং দর্শন হাতে 

স্পর্শনে অধিক ফল জানিবে। ১। 

দধ্যাজাদূর্বাক্ষতপূর্ণকুস্তাঃ দিদ্ধান্নসিদ্ধার্থকচন্দনানি । 

আদর্শশঙ্থামিষমীনমুসাগোরোচনাগোময়গোমধুলিত ॥২] 

গীর্ব্বাণবীণাফলভদ্রপীঠপুষ্পাপ্রনালঙ্করণাযুধানি । 

তাস্বলযানাসনবদ্ধমানধবজাতপত্রেবাজনাম্বরাণি ॥ ৩॥ 

অস্তোজভূঙ্গারসমৃদ্ধবহ্িগজাজবাহাঃকুশচামরাণি। 

রত্বানি চামীকররূপ্যতাত্তবঙ্গৈড়কা শ্টৌষধয়ঃ স্থুরাশ্ঠ ॥ ৪ ॥ 
বনম্পতে নূুনশাকমেবং মাঙ্গলাপঞ্চাশদিদং প্রদিই্ং । 
৬৬ 
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শুভেষু কার্যেঘগুভেয় চৈব কার্ষ্যে গৃতানাং শুভদাঃ সদৈব ॥ ৫ ॥ | শ্বপাদ্যান ক্ঘলনং নৃপাণাঁং ভঙ্গঃ কচিদ্যানপলায়নঞ্চ । 

এতানি দৃষ্টা শুভদর্শনানি কুর্বাস্তি দৃষ্ট: পথি দক্ষিণেন। 

সর্দ্বিলোকাদপ্ডভাবহানি ত্যক্তানি বামেন গুভা ভবস্তি ॥ ৬ ॥ 

দি, স্ব, দুর্বা, আতপ তুল, পুর্ণরূন্ত, সিদ্ধ অন্ন, 
শ্বেত সর্যপ, চন্দন, দর্পণ, শঙ্খ, মাংস, মৎস্য, মৃত্তিকা, 
গোরোচনা, গোময়। গোধূলি, দেবমুর্তি, বীণা, কল, 
ভদ্রাসন, পুষ্প, অঞ্জন, অলঙ্কার, অস্ত্র” তাঘ্,ল, যান, 

আসন, শরাব, ধ্বজ, ছত্র। ব্যজন, বস্ত্র, পঘ্ম, ঝারি, প্রতজ্ব- 

লিত বন্ি, হুস্তী, ছাগ, কুশা, চামর, রত্ব, সুবর্ণ, রূপা, তাস্ত্র, 

বঙ্গ, মেন, ওষধি? মদ্য, ও নুতন পল্লব এই পঞ্চাশৎ দ্রব্য 

শুভাশুভ কার্যে ও গমনাগমনে মঙ্গলপ্রদ । যাত্রা করিয়া 

পথিমধ্যে দক্ষিণ ভাগে এই সকল দ্রব্য দর্শনে অত নষ্ট 

হুইয়ণ শুভ বর্থান হয়। ২-_-৬। 

গান্ারষড় স্তা বৃষতত্তথান্যে শ্বরেষু গন্ভীরমনোরম যে । 

বাদিত্রবেদধ্বনিগীতনৃত্যমিত্যাদি শস্তং কিল যত্র রৌদ্রং ॥৭॥ 

গান্ধারও বড়জ প্রভৃতি রাগে ও গম্ভীর মনোহর স্বরে 

বাদামান বাদিত্র বেদধ্য:ন, গীত, নৃত্য ইত্যাদি রো 

কার্ধোর নিমিত্ত যাত্রাকালে প্রশস্ত |1গ॥ 
আদায় রিন্তং কলসং জলার্থী যদি ব্রকেৎ কোপি সহাধবগেন | 

পুর্ণং সমাদায় নিবর্ভতেহসৌ যথা কৃতার্থঃ পথিকন্তঘৈব ॥ ৮ ॥ 

গমনকালে যদি অনা কোন ব্যক্তি শুন্য কলসী লইয়া 

পথিকের সহিত গমন করে এবং কলসী পূর্ণ করিয়া এ 

ব্যক্তি প্রত্যাগমন করেঃ তাহা হইলে পথিকও ক্ৃতকার্ণ্য 

হয়] নির্কিয়ে পূনরাগামন করিবে | ৮॥ 
অঙ্গ নভন্মেক্গনরঙ্ঈুপস্কপিগ্যাককার্পাসতুযাস্থিবিষ্টাঃ । 
রুষ্ণায়সাবন্করকষ্ণধানাপাধাণকেশাভৃজগৌষধানি ॥। ৯।। 
তৈল্লং গুড়ং চর্মবসাবিভিন্নং রিক্তঞ্চ ভাগ্ডং লবণং তৃণঞ্চ। 

তক্রার্গলাশুঙ্খলবৃষ্টিবাতাঃ কার্য কচিত্রিং শদিমে ন শন্তাঃ 00১০ 

অঙ্গার, ভল্ম, কান্ঠ, রজ্জ,, কর্দাম, খৈল, কার্পাস, 
তুষ, অস্থি, বিষ্ঠা, মলিনব্যক্তি, লৌহ, আবর্জনরাশি, কফ- 
ধান্য, প্রস্তর, কেশ, সর্প, ওষধ, তৈল, গুড়, চর্খব, বসা, 

» শুন্যভাণ্ড, লবণ) তৃণ, তক্র, অর্গলা, শৃষ্বল, রষ্তি, ও বাতাস 
এই ভ্রিংশৎ দ্রব্য বাত্রা কালে প্রশস্ত নছে। ৯। ১০। 

দ্বারাভিঘাতাধ্বগশস্ত্রপাতাঃ প্রস্থানবিগ্ং কথয়ন্ত যাতুঃ ॥১১।। 

ব্দি যাত্রা করিয়া! যানারোহণকালে রাজাদিগের 

পাদগ্লম হয়, অথবা যান পলায়ন করে, কিখা৷ বহির্গমন 
কালে দ্বারেতে অভিধাত হয়, তাহা হইলে গামনকর্তার 

প্রন্থ'নে বিষ্ব হয়। ১১। 

মার্জারযুদ্ধারবদর্শনানি কলিঃ কুটুম্বস্ত পরম্পরঞ্চ। 

চিত্বস্ত কালুষ্াযকরঞ্চ সর্বং গন্তঃ প্রয়াণগ্রাতিষেধনায় ॥। ১২ 

মার্জারযুদ্ধ, যার্জারশব্দ, কুটুখের পরল্পর বিবাদ, 
এই সকল ধাত্রাকালে দর্শন করিলে সেই যাত্রীতে মনঃ- 
কষ্ট হয়। এইরূপ অবস্থাতে গমন কর! বিধেয নছে ১২ 

দৃষ্টে শবে রোদনশবহীনে মহার্থসিদ্ধিঃ কথিতোদ্যমেযু | 
গৃহপ্রবেশেষু শরঃ শবত্বং রুজং সদীর্ঘা মথবা দদাতি || ১৩ ॥ 

যাত্রাকালে রোদনশব্হীন শব দর্শন হইলে সেই 

যাত্রাতে সর্বকার্ধ্য সিদ্ধি হয়। গৃ্থে প্রবেশকালে শব 

দর্শন ছইলে মৃত্যু অথব1 মহৎ রোগ হয়। ১৩। 

গণ্ষমাবর্জয়তাং নরাণা- 

মন্তর্গলং চেৎ প্রবিশতা কম্মাৎ। 

ভবেত্বদাভীম্সিতসৌথালাভো! 

যঃ কৌতুকী তেন নিরূপা মেতৎ ॥ ১৪ ॥ 

ষাত্রাকালে গ্ষজলম্বারা কুলি করিলে বদি অক- 

স্মাং কিঞ্চিং জল গলাধঃকরণ ছয়, ভাছ হইলে অভীষ্ট- 

কার্সা সিদ্ধি ও সুখ লাভ হয়। এই বিষয়ে কোতুকী 

হই! যাত্রার শুভাশুভ নিরূপণ করা উচিত। ১৪। 

উজ্জবঝিতং ঝটিতি দস্তধাবনং সঙ্ুখং পততি যন্ত্র বাসরে । 

ভোঙ্গনং ভবতি তত্র বীক্ষিতং ব্যাসভাষিত মিদং ছি নানৃতং ॥১৫ 

যে দিবলে অন্যের পরিত্যক্ত দন্তধাবন কান্ঠ লশ্মুখে 
পতিত হয়ঃ সেই দিবসে ভোজনের শুভ হয়। এই কথ৷ 

র্যারদেব বলিয়াছেন । ১৫। 

ইতি বসম্তরাজ খাকুনে বিচারিতাঃ গুভাবছাঃ। 



শাকুনদীপিকা। 

অথ নরাঞ্কিতবিচারঃ। 

৯৪ 

শ্বেতাম্বরা শ্বেতবিলেপনাঢ্যা মালাং সিতাং মূর্ধি বিধারয়স্ত্ী,। 

| দৃষ্টা প্রক্ষ্টা যদি গৌরবর্ণ। নারী নরৈঃ স্যাত্তদতীষ্সিদ্ধিঃ ॥ ৭ ॥ 
অথাভিধাঁস্যে দ্বিপদেষু তাবৎ প্রধানভাবাৎ শকুনং নরাণাঁং । 

নৈমিত্তিকং যত প্রতিভাবা সর্বং ফলং গুভাশোভনয়ো ব্র্বীতি।১। 

অনপ্তঠী দ্বিপদ শাকুন কথিত হইতেছে। যে সকল নিমিত 

দর্শনে মনুষ্য যাত্রাকালে ও শুভাশুত কার্য্যের শুভাশুভ 

ফল বলিতে পারে । ১। ' 

নরোইভিরূপঃ সিতবন্ত্রমাল্যো! বাচং প্রশস্তাং মধুরাঞ্চ জল্লন্। 

এবম্িধা যোবিদপি প্রয়াণে প্রবেশকালে চ করোতি সিদ্ধিং ॥ ২ ॥ 

প্রন্থানকালে অথবা আগমনকালে ধ্দি অতিশয় 

সুন্দর, শুক্লবস্ত্র ও শুর্মালাধারী ও মধুরভাবী পুকষ কিঘা 

নারী দর্শন হয়, তাহা হইলে কার্গ্যসিদ্ধি হইয়। থাকে ।২। 

বমদ্িকাশো হতমানগর্কে! ক্ষিগ্াঙ্গনগ্রীস্তাজতৈলদিগ্ধীঃ । 

রজস্বলা গর্ভবতী রুদস্তী মলান্বিতোম্মত্তজরাধবাশ্চ ॥ ৩ ॥ 

দীনে! দ্বিষৎকৃষ্ণবিমুক্ষকেশাঃ ক্রমেলকস্থাঃ খরসৈরিভস্থাঃ | 

সন্ন্যাসিসাংক্রদ্দনপুংসকাদ্যা ছুঃখাবহাঃ সর্বসমীহিতেষু ॥ ৪ ॥ . 

যাত্রীকালে হুতগর্ব» অপমানিত, অঙ্গহীন, নগ্ন, 

অস্ত্াজ, তৈলপ্রলিপ্ত, রজস্বলা, গর্ভবতী, রোদনকা- 

রিনী, মলিনবেশধারী, উন্নত্ত, জর, বিধবা, দীন, শক্র, 

মুক্তকেশ, উষ্ট স্থিত, গর্দভন্থ, মহিষস্থ* সন্যানী ও নপুং- 

সক এই সকল দর্শন হইলে দুঃখ এবং অভিলিতকার্য্য- 

নাশ হয়। ৩। ৪। | 

পৃর্থীপতি ব্রণঙ্ষণহর্ষযুক্তে। বেশ কুমারী স্থহৃদঃ স্বকেশাঃ | 

নাধ্যো নরাশ্চাশ্ববৃধাধিরূঢ়াঃ শুভায় ৃষ্টাঃ শকুনোদ্যমেযু ॥ ৫ ॥ 

রাজা, হর্ধযুক্তত্রান্মণ, বেশ্যা, কুমারী, বন্ধু, স্ুকেশ- 

মনুষ্য, অর্খারঢ় কিম্বা ধার্য ধাত্রাকালে এই সকল 

ব্যক্তিকে দর্শন করিলে যাত্রাতে শুভ হয়। &। 

রুষ্ণাম্বরাঃ কৃষ্চবিলেপনাঢ্যাঃ কৃষ্ণাং শ্রজং মৃর্ধি, বিধারয্তী । 

দৃষ্টা সকোপা যদি কৃষ্ণবর্ণা নারী নরৈ স্তদ্বিপদো ভবস্তি ॥৬। 

যে যাস্তাতে ক্লষ্ণবস্ত্রধারিণী, কষ্ণানুলেপনযুক্ত1ঃ এবং 

যে নারী ক্ুষ্বর্ণ মালা মন্তকে দারণ করিয়াছে, এ রূপ 

' মাবীকে দেখিলে অথবা কুপিত ও কৃষ্ণবর্ণ৷ নারী দৃষি 

হইলে সেই যাত্তাতে বিপদ ঘটিয়া থাকে । ৩। 

শ্বেতবস্ত্রধারিণী, শ্বেতচন্দনলিপ্তা, এবৎ যে নারী 
শ্বেতবর্ণ মালা যস্তকে ধারণ করিয়াছে এবৎ সন্ভউচিত! 
ও গোঁরবর্ণা এইরূপ নারী খাত্রা কালে দর্শন করিলে 

তাহার অভীষ্ট কার্ধ্য সিদ্ধি হয়। ৭। 

ধতাতপত্রঃ স্থৃবিশুক্লবাসাঃ পুষ্পান্বিতশ্চন্দনচির্রিত্াঙ্গঃ | 

নিশ্রাবযুক্তঃ কতভোজনোবা বিপ্রঃ পঠন্ বচ্ছতি সর্ধনিদ্ধিং ॥ ৮ 

ছত্রধারী, শুর্রবর্ণবস্ত্রপরিপায়ী, পুষ্প ও চন্দনাদি 

দ্বারা চিত্রিতাঙ্গ, ভোজনকার্য্যে নিযুক্ত, ও পাঠনিরত 

ব্রাহ্মণকে যাত্রাকালে দর্শন করিলে সর্ধকাশ্য সিদ্ধি 
হয়। ৮। 

অভ্যপগচ্ছতি হি যস্ত যানে স্ত্রী পুরুষোপ্যথব! ফলহস্তঃ। 

সর্বসমীহিতসিদ্ধি রবশ্তুং তশ্ত নরস্ত ভবত্যচিরেণ ॥। ৯ ॥। 

যাহার গমনকালে নর কিন্ব। নারী ফল হস্তে করিয়া 

সম্মুখে আগঘন করে, তাহার অভিলধিত কার্য্য অবশ্য 

সত্বরে সিদ্ধি হয়। ৯। 

ইতি বসস্ত বাজশাকুনে নরাক্ষিতবিচারঃ । 

গচ্ছেতি পৃষ্ঠে পুরতম্তটৈব বাগীদৃশীকেনচিছুচামান1। 

সর্বাশিষ শচাতিশয়েন তাভা শ্চিত্তশ্ত তুষ্টিবিজয়ায় পুংসাং || ১ ॥ 

যাহার গমনকালে পৃষ্ঠাদেশে কিৎব! অগ্রভাগে দণ্ডায়মান 

অন্য কোন বাক্তি যদি *গামন কর” এইরূপ বাক্য বলে, 

তাহ হলে নেই ব্যক্তির লকল প্রকার মঙ্গল, সন্তোষ ও 

বিজয লাভ হুইয়। থাকে। 5। 

সিদ্ধ বিরাব। জহি ছিন্দিভিদ্ধি চেত্যাদয়ঃ শত্রবধোদ্যতানাং । 

ক যাসি মা গচ্ছত চৈব মাদ্যাঃ প্রয়োজনারস্তনিবারণার্থাঃ |1২। 

শাক্রুবধার্থ যাত্রা করিলে, যদি সেই সময় কোন ব্যক্তি 

মার, কাট, ভেদ কর ইত্যাদি শবকরে, তাহ হইলে কার্য্য 

সিদ্ধি হয়। কোথায় যাইতেছ ? যাইও না ইত্যাদি শবেদ 

স্বকর্তব্য কার্্যের নিবারণ বোধ হুয়। ২। 

স্থৈর্য্য স্থিরার্থাদগমনং তদর্থ। দ্বাক্যান্লিকৃত্তির্বিনি বর্তিতার্থাৎ। 

লাভং জয়ং ভঙ্গ মমঙ্গলং বা বুধ্যেত তন্তৎ প্রতিপাদনার্থাৎ। ৩। 



সি শাকুনদীপিকা | 

বাত্রাকালে লাঙ, জয়, মঙ্গল ও অমঙ্গল ইত্যাদি | শবগালশবো' ভবনে নিশার মুচ্চাটনার্থং দিশি পশ্চিমায়াং 1 

সুচক বাক্যত্বারা তত্তৎ ফলের শুভাশুত স্থির করিবে । ৩। 

উগ্রং ভবেড্রোদন মগ্রভাগে ভয়ং ভবেদ্বক্ষিবিভাগতৃতে ৷ 
নৈখতাকোণে রপমার্গরোধো! বায়বাকোণে রদিতং সমৃত্ধো 08) 

যাব্রাকালে অগ্রভাগে রোদনধ্বনি শ্রবণ হুইলে 

উপদ্রব, অস্মিকোণে রোদন শ্রুত হইলে তয়, নৈর্খতকোণে 
যুদ্ধযাত্রা নিবারণ এবং বায়ুকোণে রোদন শ্রবণে সমৃদ্ধি 

লাভ ছয়। ৪। 
মৃতঃ সুতানাং রুদিতে তু পৃষ্ঠে লাভে! তবেত্বত্র নিবর্তনেন। 
মৃত্যুন্তদ গ্রে কুদিতেন গন্তঃ সিদ্ধিং বিধত্তে রদিতং রিপৃণাং ॥ ৫ ॥ 

বাত্রাকালে পৃষ্ঠদেশে রোদন শ্রবণে সন্তানমৃত্া, 
যাত্রাকালে ক্রন্দন ধ্বনি নিৰত্তি হইলে লাভ, গমনকালে 

অগ্রে রোদনধ্বনি শ্রবণ হইলে মৃত্যু খোধ হয়। গমনক'লে 

শক্রুগণের ক্রন্দন শুনিলে কার্যযসিদ্ধি জানা বায়। &। 
ইতি বসস্তর/জশাকুনে নরাষ্কিতে উপশ্রতিগ্রকরণম্। 

উদ্ধং করং যঃ কুরুতেহথবা| যে। ধত্তে করং দক্ষিণদন্তভাগে । 
যোব1 ভবেদ্বুংহিতপুরিতাশঃ করী ভবেদধবগপুরিতাশঃ 1১| 

যেহুস্তী উর্বাদিকে ও উত্তোলন করে অথবা দক্ষিণ 
দস্তোপরি শুগ্ডাগ্র সংস্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান থাকে কিছ 

উচ্চৈংস্বরে শব্দ করিয়া দিক্ সকল পুর্ণ করে, ধাত্রাকালে 
এ রূপহৃস্ত্রীকে দর্শন করিলে পথিকের মনোরথ পরিপূর্ণ 

হয়। ১। 
অনর্থহেতুর্গতিশবহীনঃ সদ। শৃগালঃ থলু দৃষ্টমাত্রঃ। 
শন্তাহি বাম! গতিরন্ত শত্তে। বামো নিনাদো নিশি যোবহ্নাং।২ 

যাত্রাকালে শব্দহীন শৃগাল দৃষ্টি মাত্রেই কোন অনর্থ 
উপস্থিত ছয়। বামভাগে শৃগালের গতি দৃষ্টি হইলে 
ঘাত্রাদি' সর্ধকার্স্যে শুভ এবং রাত্রিকালে যদি অনেক 
শ/গালে একক্র হুইয়। বামদিকে শখ করে তাহা হইলেও 

শুভ জানিবে। ২। 
হবাছুবেতি প্রথমং ততস্ত্ব উটেতি দীর্ঘঃ স্থুতরাং রবে যঃ। 
স্যাজ্জঘুকানাং শ্বনতাং প্রশস্ত স্তদন্যরূপঃ কথিতঃ প্রদী:।৩। 

যদি শৃাল প্রথমে “ভুব! বা” শব্দ করিয়। পরে 
টা এই রূপ শব্দ করে, তাহা হইলে শুভ ঘটনা হয়। 
শুগগীলের অন্য গ্রকার শবে অমঙ্গল হইয়া থাকে । ৩। 

প্রাচ্যাং ভয়ায়োত্তরতঃ শিবায় ভবত্যবাচ্যাং ভয়নাশনায় ॥8| 

যাহার ভবনে নিশাতাগে পশ্চিমদিকে শৃগালশব্দ করে 
সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হয়। পূর্বদিকে শৃাল শব্দে ভয়» 
উত্তরদিকে মঙ্গল ও দক্ষিণদিকে শৃীল শব্দ করিলে ভয়- 
নাশ জানা যায়। ৪। 

যে ষটপদাদ্যাঃ শকুনানি তেষ! মাশ্র্ধারূপাঁণি নিরূপয়ামঃ | 
শ্রয়েত বামে বদি মঞ্জুগঞ্জন্ পশ্তেত বা বামদিশং প্রসর্পন্ ৫1 

অনন্তর ভ্রমরার্ি শাকুন নিরপণ করিতেছি । যদি 

অমর বামদিকে মনোহর গুন গুন্ শব্দ করিয়! কোন স্থানে 
স্থিত থাকে অব] ভ্রমণ করে, এ রূপ অ্রমরকে যাত্রকালে 
দর্শন করিলে শুভ হয় । &। 
আসম্বাদয়েদা কুহমং প্রশস্তং ভূঙগস্তদ! স্াত স্থমহান্প্রমোদঃ | 

অভ্রাপরে সস্তি চ ষট্পদ! যে যাত্রাস্থ তে বামগতাঃ প্রশস্তাঃ ॥৬। 

ভ্রমর যদ্দি কোন উত্তম পুষ্পের মধূপান করিতে থাকে 
এরূপ ভ্রমরকে দেখিলে আমোদ প্রমোদ হয়। যাত্রাকালে 
বামদিকে ভ্রমর দৃষ্ট ছইলে সেই 'গমনে পথিকের মঙ্গল 
হইয়া থাকে | ৩। 

গোনাসদব্বীকররাজিলাদা। জাততোব সর্বে ভয়দা ভূজঙ্গাঃ | 
বিলোক্য সর্পং যদি নির্বিকল্া নিবৃত্তবিপ্রস্ত শুভং বিচিন্ত্যুং : 

পাষাণ সংস্তস্তিত কণ্টবেধু দন্ত পদং যাত্তি বিনষ্টবিদ্বাঃ ॥ ৭ ॥ 

গোখুরা, কৃষ্ণসর্প ও ঢোড়া এই সকল সর্প স্বভা- 

বই তরফকর। যাত্রাকালে কিংবা কোন গুভকার্য্যারস্ত- 
সময়ে এ সকল সর্প দর্শন করিলে খাত্রা ও কার্ম্য হইতে 

নিব্ত্ত হুইয়া স্বীয় শুভ চিন্তা করিবে। যাক্রোকালে 

সর্প দর্শনের প্রতি প্রসব এই- পাষাণে অথৰা কণ্টকে 
পাদস্পর্শন করিয়! যাত্রা করিলে সমস্ত বিদ্ব বিন হয় ।৭। 
স্পেচ্ছর পঞ্চনধাভিধেয়ঃ প্রয়াণকালে স তু বামভাগে। 

ৃষ্টঃ শুভঃ সিদ্ধি কহ্ন্নতাগ্র ক্িষ্েৎ যথোর্ষে যদি রাজ্যলাতঃ1৮। 

বাত্রাকালে সর্প কিংবা! পঞ্চনথী মদদ বাম ভাগে দুষ্ট 
হয়, তাহা হইলে শুভ হয় এবং অর্ধপথে উন্নতমস্তক 

সর্প দু হইলে রাজ্যলাভ সন্তাবনা থাকিলেও গমন 
নিবত্তি করিবে । ৮। 



শাকুনদবীপিকা । 

হংসশাকুনম্। 
কাষ্ঠাস্থ সর্বাম্বপি দর্শনেন হংসম্ত শবেন তু সর্বসিদ্ধিঃ | 

নামানি হংসন্ত শৃগোতি যস্ত প্রয়ান্তি নাশং ছুরিতানি তন্ত | 

চৌরৈঃ সমঞ্জদর্শনমাদ্যশনে নিধিপ্বিতীয়েইথ ভয়ং ভৃতীয়ে । যুদ্ধং 
চতুর্থে নৃপতিপ্রসাদঃ স্তাৎ পঞ্চমে হংসরবে নরাণাম্ ॥ ইতি 
বসস্তরাজশাকুনে হংসশাকুনম্। 

শুকশাকুনমৃ । 
বামঃ পঠন্ রাজগুকঃ প্রয়াণে শুভং ভবেদ্দক্ষিণতঃ প্রবেশে | 

বনেচরাঃ কাণ্ঠগুকাঃ প্রয়াতুঃ স্থাঃ সিদ্ধিদাঃ সংমুখমাপততন্তঃ ॥ 
ইতি বসস্তরাজশাকুনে গুকশাকুনম্। 

শ্োনশাকুনমৃ। 

প্রদক্ষিণীকৃত্য নরং ব্রন্তোধাত্রান্্ বামেন গতাঃ প্রবেশে । 

শ্রেনাঃ প্রশস্তাঃ প্রককতম্বরাস্তে শান্তাঃ প্রদীপ্তাবিততশ্বরাস্তে ॥ 

শ্তেনোনৃণাং দক্ষিণবামপৃষ্ঠভাগেষু ভাগ্যেঃ স্থিভিমাদধাতি। তিষ্ঠন্ 
পুরস্তান্মতয়ে করোতি যুদ্ধে জয়ং ছন্নরথধ্ব দস্থঃ ॥ ইতি বসন্ত- 
রাজশাকুনে শ্তেনশাকুনম্। 

ক্ষুত(হাঁচি)শাকুনানি। 
অথ ক্ষুতাখ্যং শকুনং ক্রমেণ মহাপ্রভাবং প্রবিভাবয়ামঃ | 

নশ্ন্তি যন্মাচ্ছকুনাঃ সমস্তামৃগাধিনাথাদিব বহ্যসন্বাঃ ॥ সর্ধ্বন্ত 

সর্বত্র চ সর্ধকালং ক্ষুহং ন কার্ধ্ং কচিদেব শণ্তং। যাতুঃ 
ক্ষতে তেন ন কিঞ্চিদেব কু্যাৎ ক্ষুতং প্রাণহরং চ গপ্ঠঃ ॥ 

নিষেধমগ্রেইক্ষিণি দক্ষিণে চ ধনক্ষয়ং দক্ষিণকর্ণদেশে । তৎপুষ্ঠ- 

ভাগে কুরুতেহর্থবৃদ্ধিং ক্ষুতং কদ।চিৎ গুভপাদধাতি ॥ ভোগায় 

বামশ্রবণন্ত পৃষ্ঠে কর্ণে চ বামে কথিতং জয়ায় । সর্বার্থলাভায় 

চ বামনেত্রে জাতং ক্ষুতং স্তাৎ ক্রমশোহইধৈব ॥ ক্রমান্নিষেধং 

গমনন্ত বিদ্বং কলিং সমৃদ্ধিং ক্ষুতমুগ্ররোগম্ । করোতি রোগ- 
ক্ষয়মর্থলাভং দীন্ত্যাদিনাশঞ্চ ক্ষুতং করোতি ॥ প্রাগাশ্তপুংসঃ 

পরতোইপর! স্তাৎ পুনঃ পুনর্ব! তত-এব জাত: । বুদ্ধাচ্ছিশোর্বা 

কফতোহঠাদ্বা জাতং ক্ষুতং কেইপি বদন্তি সত্যম॥ আদ্যস্তয়ো- 

নস্বলনে প্রশস্তং ক্ষুতং প্রশংসন্তি ন ভোঙ্গনাদৌ। ভবেৎ 
কথঞ্চিদবদি ভোজনাস্তে ভবেত্ৃদাগ্রে নহি ভোজ্যলাভঃ ॥ 

আদৌ ক্ষুতঞ্চেৎ শকুনৈত্ভতঃ কিং জাতানজাতান্ শকুনান্নিহস্তি | 

ক্ষুতং ক্ষণেনাত্র ন সংশয়োহশ্মিন্ প্রয়োজনে যত্ত্রুতেইপি জাতম্॥ 
ক্ষুতং'ক্ষণাততদ্বিনিহস্ত্যবস্তং কাব্যাত্বকেনাপি মনাগদীপম্। তক্মা- 
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ছপেক্ষ্যং ন বিচক্ষণেন ক্ষুতং বতশ্চাশ্ড কলং বিধতে ॥ তি 

বসস্তরাজশাকুনে ক্ষুত্প্রকরণম্। 

ছিকায়ালক্ষণং বক্ষো লভেৎ পুর্বে মহাফলং ৷ আগ্রেয়ে 
শোকসন্তাপৌ দক্ষিণে হানিমাপ্ুয়াৎ॥ নৈর্থত্যে শোক- 
সন্তাপৌ মিষ্টানঞ্চৈব পশ্চিমে । অনং প্রাপ্মোতি বায়বো উত্তরে 
কলহোভবেৎ। ঈশানে মরণং প্রোক্তং প্রোক্তং ছিক্কাফলা- 

ফলম্ ॥ ইতি গারুড়ে জ্যোতিশ্চক্রে ছিকালক্ষণম 

অপিচ ছিক্কায়াঃ গুভন্বনকত্বং। দাক্ষিণাত্যান্ত। আসনে 

শয়নে দানে ভোজনে বস্্রসংগ্রহে ।॥ বিবাদে চ বিবাহে চক্ষুতং 

সপ্ত স্বশোভনম্ ॥ অন্থত্র বিষ্রোরিতাধিরৃত্য বিষ্ণধন্ম্োত্তরং | 

নামসংকীর্তনং নিত্যং ক্ষুতপ্রশ্থলিতাদিযু। বিয়োগং শরীত্্র- 
মাপ্পসোতি সর্বানর্ধোন সংশয়ঃ ॥ ইতি ছিক্কাশুতাস্তভকতম্। 

শুভশাকুনানি সমাপ্তানি। 

হাচি টিক্টিকী ও কাঁক ডাকের 
ফলাফলের গণন। | 

ছক কাকা রেওতা বোলী তিনি একই ভাও। 

যো বার সো পুর্বে দিযে এত্নে পিছাও ॥ 

ভন্ন কহে ভাহু, ভাল কহে চন্দনা । 

মঙ্গল কহে উৎপাত হো, বুধে আনন্দা ॥ 

জীব কহে সর্বসিদ্ধি, শুক্র কহে গৌণা। 

শনি কহে আওতে হে, রাহু কহে মর্ণ ॥ 

যাত্রাকালে ভাচী, টিকৃটিকী ও কাকের রব শ্রবণ 

করিয়া এই প্রণালীমতে গণনা করিলে প্রত্যক্ষ ফলদ লাভ 

হইবে ।-_যে বারে যাত্রা করিবে, সেই বার প্রথমতঃ পূর্ব 
দিকে স্থাপন করিয়! দক্ষিণাবর্তক্রমে তাহার পর পর 

বার এবং রান্থগ্রহ পরবর্তী দিকৃসমূছে বিন্যস্ত করিবে । 
কিন্ত শনির পর রান্ুগ্রহ স্থাপন করিতে হুইবে। 

পশ্চাৎ দেখিবে যে, কোন্ দিকে হাটী টিকৃটিকী বা 
কাঁকরব হুইয়াছে। সেই দিকে পূর্বোক্ত বার স্থাপন- 

ক্রমে, কোন্ গ্রহ পতিত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞাত 

হইবে । বদি সেই দিকে রবি পতিত হুইয়! থাকে, তবে 

যে কার্্যের জন্য যাত্রার অনুষ্ঠান করা হুইয়ছে, 

তাহাতে ভয়, মোম পতিত হইলে সেই কর্মের শুভঃ, 

মঙ্গল হইলে উৎপাত, বুধ হইলে আনন্দ এর্থাং 'সেই 
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কার্ধে জয়লাভ, বলহুম্পতি হুইলে সর্বকার্ণ্যসিদ্ধি, শুক্র 

হইলে কার্গোর গোঁণ, শনি হইলে সেই ক্্ধ্য তৎক্ষণাৎ 

হইবে এব রান্থ হইলে সেই কার্যের বিনাশ কুঝাইবে। 

জ্যে্টীপতনকলম্ । 
নিপততি যদি বল্লী দক্ষিণাঙ্গে নরাণাং শ্বজনধনবিয়োগো- 

লভদ] বামভাগে। উরসি শিরসি পৃষ্ঠে কণ্ঠদেশে চ রাজ্যং 

করচরণ্দিস্থ! সর্সোখ্যং দদাতি ॥ ইতি জ্যোতিষম্। 

খঞ্জনদর্শনফলঞ্চ । 

বর্ষক্কত্যে। বিল্তং ত্রদ্ধণি কাধ্যসিদ্ধিরতূল। শক্রে হুতাশে 

ভয়ং যাম্যামগ্রিভয়ং স্রদ্বিষি কলিলভঃ সমুদ্রালয়ে । বায়ব্যাং 

বরবস্থগঞ্জনলিলং দিব্াযাঙ্গনা চোত্তরে প্রশান্তাং মরণং প্রবং 

নিগদি এ: দিগ্লগণং থঞ্জনে ॥ ইতি থঞ্জনদর্শনফলম। 
জোঠিরতে ক্ষুতেইপ্মেবমুচুঃ ফেচিচ্চ কোবিদাঃ ॥ ইতি 

তিথ্যাদিতকুম,। 

স্পন্দনচরিত্রম্ | 

অঙ্গবিস্ক,রণে শুভাশুভফলং বথ|। 

মন্রুবাচ। ূহি মে শ্বং নিমিত্তানি অগুভানি গুভানি চ। 
সর্বধন্মকভাং শেন খং হি ধন্মবিছ্চ্যসে ॥ ১ ॥ 

অঙ্গষ্পন্দনে যে শুভ ও অশুভ ফল হয়, তাহা! কথিত 

হইতেছে। 

মন্তু কছিলেন, -সকলধার্মিকশ্রেষ্ঠ! দেহ স্পন্দিত 
হইলে যে সকল মঙ্গলজনক ও অমঙ্গজলজনক ফল উপ- 

স্থিত হয় সেই সকল আপনি আমাকে বনুন। আপনি 

ধম্মজ্ঞ বলিয়া জগতে বিখ্যাত ॥ ১॥ 

মন্গ্ত-উবাচ। অশদশিণভাগে তু শস্তং গ্রন্ভুরণং তবেৎ। 

আপ্রশ্রস্তং তথ বামে পৃষ্ঠন্ত হৃদয়ন্য চ॥ ২॥ 

মংস্যরূপী বিষুঃ বলিলেন,_অঙ্গের দক্ষিণ ভাগ 

স্পন্দিত হইলে শুভ, এবং পৃষ্টঠের ও হৃদয়ের বাম 

ভাগ স্ফরিত হইলে অশুভ বুঝাইবে ॥ ২॥ 

মঙ্গুক্বাচ । অঙ্গানাং স্পননঞ্ৈব শুভাশুভবিচেষ্টিতম্ | 
তন্মে বিস্তরতোব্ূহি যেন স্থ্যন্তদ্বিদোভূবি ॥ ৩ ॥ - 

_ মন্তু বলিলেন”_অঙ্গনকলের কম্পনে যে যে শুভ 

ও অশ্ডভ ফল উৎপন্ন হয়, সেই সকল আমাকে বিস্তারিত 

শাকুনদীপিক] | 

রূপে বলুন) যাাদ্ধারা জগতে সকলেই স্পন্দনচাঁরত- 
শাস্তরজ্ঞ হইতে পারে ॥ ৩॥ 

মত্ন্য-উবাচ। পুর্থীলাভোভবেৎ মূর্দি, ললাটে রবিনন্দন । 

স্থানং বিবৃদ্ধিমায়াতি জ্রনসোঃ প্রিয়সঙ্গমঃ ॥ 912 

মৎস্য কহিলেন, হে হুর্যযপুত্র! মস্তকস্পন্দন হইলে 

ভূমিলাভ, কপাল স্পন্দন হইলে স্থান বন্ধি, এবং ভ্রে ও 

নাস! স্পন্দন হইলে প্ররিয়সঙ্গয় হয় ॥ ৪ ॥ 
ভূত্যলন্বিশ্চার্ষিদেশে দুগুপাস্তে ধনাগমঃ। 

উতৎকঞঠাপগমোমধ্যে দৃষ্টং রাঁজন্ বিচক্ষণৈঃ ॥ ৫ ॥ 

চক্ষুঃস্পন্দনে ভূত্যলাভ, চক্ষুর উপাস্তদেশষ্পন্দনে 
অর্থপ্রাপ্তি, ও চক্ষুর মধ্যদেশস্পন্দমনে উদ্বেগ ও মৃত্যু হয়। 
রাজন্ ! ইহা বিচক্ষণ ব্যক্তিরাই দেখিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ 

দৃখবন্ধনে সঙ্গরে চ জয়ং শীত্রমবাপপ,য়াৎ। 

যোষিললাভোহপাঙ্গদেশে শ্রবণান্তে প্রিরা অতি ॥ ৬ ॥ 

যুদ্ধকালে ও নিমীলন অবস্থায় চক্ষুঃ স্পন্দিত হইলে 

শীঘ্র জয়প্রাপ্ত হইবে। অপাঙ্গ (চক্ষুরকোণ)-দেশস্পন্দনে 

স্্রীলাভ এবং কর্ণের প্রান্তভাগস্পন্দনে প্রিরসন্ব(দ 
প্রাপ্তি হয় ॥৩৬॥ 

নাগিকায়াং প্রীতিসৌখ্যং প্রিয়াপ্তিরধয়োষ্ঠয়োঃ | 

কণ্ঠেতু ভোগল।ভঃ স্তাৎ ভোগবৃদ্ধিরথাংসয়োহ ॥ ৭ ॥ 

নাসিকাস্পন্দনে প্রণয় ও বন্ধুতাঃ অর ও ওষ্ঠটদেশ- 

স্পন্দনে অভীষবিষয়লাভ, কল্পন্দনে ছুখ-খন-ভোজ- 

নাদিলাভ, এবং ক্কন্ধদেলস্পন্দনে সুখধনাদিভোগরছি 

হইয়া থাকে ॥ ৭॥ 

সুহ্বৎস্নেহঞ্চ বাছুভ্যাং ভন্তে চৈব ধনাগমঃ। 

পৃষ্ঠে পরাজয়োযোধে জয়োবক্ষঃস্থলে ভবেৎ ॥ ৮॥ 

বাহুস্পন্দনে মিত্রন্মেহ। হস্তম্পন্দনে ঘনপ্রাপ্তিঃ পৃষ্ঠ- 

স্পন্দনে যুদ্ধে পরাজর এবং বক্ষঃস্থলস্পন্দনে জয় 

হইবে ॥ ৮ ॥ 

কুক্ষিভাং প্রীতিরুদ্িষ্টা প্্িয়াঃ প্রগননং স্তনে । 
স্থানভ্রংশোনাভিদেশে অস্ধে চৈব ধনাগমঃ ॥ ৯ ॥ 

কুক্ষিদেশস্পন্দনে প্রীতি, স্ত্রীলোকের স্তনষপন্দনে 

সম্তানোৎপত্তি, নাভিস্পন্দনে স্থানভ্রষট এবং অস্ত্র (আত)- 
স্পন্দনে অর্থলাভ হয়॥ ৯॥ 



শাকুনদীপিকা । 

জানুসক্ধৌ৷ পরৈঃ সন্ধিরর্বলবদ্ভির্ভবেরপ। 
দিশৈকদেশনাশোহ্থ জজ্ঘাভ্যাং রবিনন্দন ॥ ১০ ॥ 

রাজন্! জানুসন্ধি (ইটু)স্পন্দনে বলবান্ শক্রর 

[ছিত সন্ধি হইবে। ছে তুর্যের পুক্র মনো ! জঙ্ঘা (জাৎ)- 

স্পন্দিত ছইলে কোনদিকের এক দেশ ধ্নংল হইবে ॥১০॥ 

উত্তমং স্থানমাপ্রোতি পঞ্ত্যাং প্রন্ফুরণান্নপ। 

সলাভঞ্চাধবগমনং ভবে পাদতলে নৃপ॥১১॥ 

রাজনৃ! চরণস্পন্দনে উত্তমস্থান প্রাপ্তি ছয়। 
নরপতে ! পদতল স্পন্দন হইলে পথভ্রমণ ও লাভ 

হইবে ॥ ১১॥ 
লাগ্তনং পিউকঞ্চেব জেয়ং প্রন্ফুরণং তথা । 
বিপধ্যয়েণ বিহিতং সব্বং স্ত্রীণাং বিপর্যযয়ম্ ॥ ১২ ॥ 

দন্গিণেইপি প্রশন্তেহঙ্গে প্রশস্তং স্ান্িশেষত2। 

অগ্রশত্তে তথ। বামে ত্বপ্রশস্তং বিশেষতঃ ॥ ১৩॥ 

জড়ুল প্রতি চিহ্ন, পিটক এবং স্পন্নন স্ত্রী এবং 

পুঁকষের বৈপরীত্যক্রমে ফলাফল বুঝিবে, অর্থাৎ পুকষের 

দাক্ষণ অঙ্গে ও স্ত্রীলোকের বাম অঙ্গে ম্পন্দনাদি 

হইলে ওভ এবৎ পুকথের বাম অঙ্গে ও স্ত্রীলোকের দক্ষিণ 

অঙ্গে স্পন্দনাদি হইলে অভ হইবে ॥ ১২১৩ ॥ 
অতোইন্তথা গিদ্ধিরজন্ননাত্ত, 

কলস শন্তন্ত চ নিন্দিতস্ত | 

অনিষ্টচিহ্বোপগমে দ্বিজানাং 

কাধ্যং স্থবর্ণেন চ তর্পণং স্তাৎ ॥১৪। 

এই সকল শুভ ও অশ্ডভ ফল কাহার নিকটে না 

গ্রকাশিত করিলে সিদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণদিগকে ন্বর্ণদান- 

প্রভৃতি কার্ধ্যদবারা অমঙ্গনজনকচিহৃফলাদির শাস্তি 
হয় ॥ ১৪ | 

ইতি মাতস্তে যাত্রানিমিত্রদেহস্পন'নম্। 

মংস্তপুরাণে যাত্রাকারণ শরীরম্পন্দন সম্পূর্ণ । 
অন্যগতে অঙ্গস্য,রণস্য শুভাণ্ডভফলং বথ।। 

্রন্মোতধুনাল্সস্কুরিততন্ত সম্যক্ প্রত্যেকমব্যক্তফল প্রতাবম্। 

সর্বজন যন্নাবগতে স্বদেহাছুৎপদ)তে কর্মবিপাকসংবিৎ ॥ ১ ॥ 

ছি স্ক্রত্যাপ্ত পৃথিব্যবাণ্তিঃ স্থান প্রবৃদ্ধিশ্চ ললাটদেশে। জপ্রাণ- 
অধ্যে প্রিয়পঙ্গমঃ সাত নানাক্ষিমধ্যে চ সহায়লাভঃ ॥ ২ ॥ দৃগন্ত- 

৩ 

মধ্যস্ফুরণের্থলাভোৎকঠ্৷ ক্রমাদিস্কুরিতে দৃগাদৌ। জয়ো- 
দৃশাধঃস্ফুরণে রণঃ স্তাৎ প্রিয়শ্রুতিঃ স্তাৎ স্কুরিতে চ কর্ণে ॥৩। 

যোষিৎসমৃদধিঃ স্ফুরিতে চ গণ্ডে ঘ্রাণে তু সৌদুখামুদৌ ভবেতাং। 
ভোজ্ো্সঙ্গাবধরোদ্ধয়োশ্চ স্বন্ধে গলে ভোগবিবৃদ্ধিলাভো | ৪ ॥ 
স্পন্দোতুজন্তেষ্টনমাগমায় ম্পন্দঃ করন্ত দ্রবিণাপ্তিহেতুঃ  স্পন্দস্চ 

পৃষ্টস্ত পরাজয়ায় ম্পন্দোজয়ায়োরমি মানবানাং ।৫॥ পার্খবপ্রকম্পে 

বিষয়স্ত লাভঃ কটিপ্রকম্পে তু বলপ্রমোদৌ । নাভিপ্রকম্পে 
নিদেশনাশ: ধনপ্ধিবন্ধুশ্চ ভ্রবি প্রকম্পে ॥ ৬ ॥ ছুঃখং ধনান্তং 

হৃদয়স্ত কম্পে শ্ফিকৃপাধুকম্পেইপি চ বাহনাপ্তিঃ ৷ বরাঙ্গকম্পে 
বরযোধিদার্রিমূর্ফে সকম্পে তনয়্ত জন্ম ॥৭॥ বন্তৌ সকম্পে 

যুবতিপ্রবৃত্তিঃ দৌষশ্চ কম্পে পুনরূরুপৃষ্ঠে । উরঃ পুনঃ স্তাং 

সুসহায়লাভঃ স্তাজ্জানুকম্পে ত্বচিরেণ সিদ্ধিঃ ॥৮॥ জজ্ঘা- 

প্রকম্পে নিজদেশনাশঃ স্থানাপ্রিকুদ্বশ্চরণস্ কম্পে। যাত্র! সলাভা- 
জ্বিতলপ্রকম্পে পুংসাং সদ দক্ষিণদেহভাগে ॥৯॥ স্ত্রীণাঞ্চ 

বামাবয়বে প্রজাতঃ স্পন্মঃ ফলানি প্রদিশত্যবশ্ঠম্ ॥ ১০ ॥ ইতি 

বসন্তরাজশাকুনে নরেঙ্গিতেইঙগল্ফ্রণপ্রকরণম্। 

অথ স্বপ্নচরিত্রমৃ। 
স্থস্বপ্পা যথা । 

ননা-উাচ। কেন স্বপ্নেন কিং পুণ্যং কেন পুংসাং ভবেং 

স্বখম্। কোইপি কোইপি চ স্ুস্বগ্নন্তৎসব্ধং কথন গ্রভে| ॥ 
আভগবান্থুবাচ । বেদেষু সামবেদশ্চ প্রশত্তঃ সববধন্দু্থ | 

তত্রৈব কাণুশাখার্বাং পুণ্যকাণ্ডে মনোহরে ॥ সুব্যক্তোযন্ড 

সস্বপ্রঃ শশ্বৎ পুণ্যকলপ্রদঃ । ৬ৎসব্বং লিখিতং তাত কথন্াগি 

নিশাময় ॥ স্বপ্লাধ্যায়ং প্রবঙ্গ্যামি বছপুণ্যফলপ্রধঘ। স্বপ্লাপ্যায়ং 

নরঃ আতা গঙ্গানানফলং লভেঙ্ ॥ ন্বপ্িস্ত প্রথমে লাশে 

সম্বংসরফলপ্রদঃ। দ্বিতীয়ে চাঞ্টভিম্মাসৈক্্িভিশ্নীসৈস্ত তী- 
য়কে ॥ চতুর্ধে চাদ্ধমাসেন স্বপ্রঃ স্তন, ফলপ্রদ্ঃ। দশাহে 

ফলদ; ন্বপ্লোইপ্যকণোদয়দর্শনে ॥ প্রাতঃ স্বপ্নন্চ ফলদ- 

শ্তৎক্ষণং যদি বোধিতঃ। দিনে মনি যদষ্ং ৩ৎসর্বাঞ 
লভেত গ্রবং ॥ চিন্তাব্যাধিসমাধুক্তোনরঃ স্বপ্নঞ্চ পশ্ঠতি । তং 

সর্বং শিক্ষলং তাত গ্রয়াত্যেব ন সংশরঃ ॥ জড়োমুতরপুরীষেণ 

পীড়িতশ্চ ভয়াকুলঃ। দিগন্বরোমুক্তকেশোন লভেৎ স্বপ্নজং 

ফলং ॥ দৃষ্ট। স্বপ্র্চ নিদ্রালুর্যদি নিদ্রাং প্রয়াতি চ। বিষুডে। 
বন্তি চেদ্রাত্রো ন লভেৎ স্বপ্নজং ফলং ॥ উত্ভাী কাগপগোপ্রে 
চবিপত্তিং লভতে প্রুবং । ছুর্গতে দর্গতিং যাতি নীটে ব্যাধি 

প্রয়াতি চ॥ শঞ্জো ভয়ঞ্চ লভতে মুর্ধে চ কলহোভবেহ। 
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কামিন্তাং ধনহানিঃ স্াঁদ্রাত্রী চৌরভয়ং ভবেৎ ॥ নিদ্রায়াং 
লভতে শোকং পণ্ডিতে বাঞ্চিতং ফলং। ন প্রকাশ্ঠশ্চ সুম্বপ্নঃ 

পণ্ডিতৈঃ কাগ্ঠপে বর্ম ॥* ॥ গবাঞ্চ কুগ্জরাণাঞ্চ হয়ানাঞ্চ 

ব্রজেশ্বর । প্রাসাদানাঞ্চ শৈলানাং বৃক্ষাণাঞ্চ তৈব চ॥ আরো- 

হণঞ্চ ধনদং ভোজনং রোদনং গথা। প্রতিগৃহা তথা বীণাং 

শহ্যাঢযাং ভূমিমালভেৎ্ ॥ শঙ্ত্ান্ত্রেণে যদ] বিদ্ধোব্রণেন কৃমিণ! 

তথা । ধিষ্ঠরা রৃধিরেণৈব সংযুক্োইপার্থমালভেৎ॥ ন্বপ্রেহপ্য* 

গম্যাগমনং ভার্ধ্যালাভং করোতি চ॥ মুর্রসিক্তং পিৰেৎ শুক্রং 

নরকঞ্চ বিশত্যপি ॥ নগরং প্রবিশেদ্রক্তং সমুদ্রং বা স্ধাং 

পিবেৎ। শুভবাপ্তামবাপ্রোতি বিপুলঞ্চার্থমালভেৎ ॥ রক্তং স্থানে 

নক্তং সদুদ্রং স্থানে সমৃত্রং স্ুধাং স্থানে সুরাং ইতি চ পাঠঃ । 

গঙ্গং নৃপং স্ব বৃষভং ধেনুমেব চ। দীপমননং ফলং পুষ্পং 

কন্তাং ছত্রং রথং ধবঙ্গং। কুটুপ্ধং লভতে দৃষ্ু! কীর্তিঞচ বিপুলাং 

শ্রিরং। পুর্ণকুস্তং দ্বিজং বহ্িং পুষ্পং তাম্ব,লমন্দিরং ॥ শুক্লধান্তং 
নটং বেশ্তাং দৃষ্টা শরিন্নমবাপ্র,য়াৎ। গোক্ষীরঞ্চ দ্বতং দৃষ্টা৷ চার্থং 

পুণ্যং ধনং লভেং॥ পায়সং পদ্মপত্রে চ দধি ছুগ্ধং ঘ্বতং মধু । 

মিষ্টান্ন স্বপ্ডতিকং ভূক্কু। প্রবং রাজ ভবিব্যতি ॥ পক্ষিণাং মান্ু- 

খাণাঞ্চ ভূঙ্ক্তে মাংসং নরোধযদি । বহবর্ধং শুভবার্তাঞ্চ লভতে 
বার্রিতং ফলং ॥ ছত্রম্বা পাছুকাম্বাপি লব্ধধবানঞ্চ গচ্ছতি। 

অসিঞ নিগ্মলং তীক্ষং তন্তথৈব ভবিষ্যতি ॥ ভেলয়া সম্তরে- 

প্োোহি স প্রবানং ভবিষ্যঠি। দৃষ্টা চ ফলিনং বৃক্ষং ধনমাপ্পোতি 

নিশ্চিত ॥ যন্থ শ্বেতেন সর্পেণ দশ্তে দক্ষিণে ভুজে । সো" 

চিরারভতে ভাব্যাং বিনীতাং প্রিরধার্দিনীং ॥ সর্পেণ ভক্ষিতো- 

যোহি অর্থলাভণ্চ তদ্ভবেৎ। স্বপ্ধে হুর্মযং বিধুং দৃষ্টা। মুচ্যতে 
ব্যারিবন্ধনাৎ॥ বড়বাং কুক্কুটাং ক্রোঞ্চীং দৃষ্টা ভারধ্যাং লভেদ্গ্রবং | 

স্বপ্পে যে নিগড়ৈর্বদ্ধঃ প্রতিষ্ঠামুন্তমাং লে ॥ উত্তমাং স্থানে 

পুল্রমিতি বা! পাঠঃ । দধ্যন্নং পায়নং ভূঙক্তে তড়াগে বা নদী- 
তটঠে। বিশাণে পঞ্মপন্ধে ৮চ সোখপি রাজ ভবিষাতি ॥ তড়াগে 

বা স্থানে পদ্মপরে ইতি বা পাঠঃ | জলৌকসং বৃষিকঞ্চ সর্প 
ঘদি পণ্তচি। ধনং পুক্রঞ্চ বিদ্রয়ং প্রতিষ্ঠাঞ্চ লভেদিতি ॥ শৃঙ্গি- 

ভিদং হিভিঃ কোলৈর্বানরৈঃ পীড়িতোযদি । নিশ্চিতঞ্চ ভবে- 

নাজ! ধনঞ্চ বিপুলং লভেৎ॥ মতস্তং মাংসং মৌক্তিকঞ্চ শখচন্দন- 
হারকং। যস্ত পশ্থতি স্বপ্নান্তে বিপুলং ধনমালভেৎ ॥ স্থারাথ 

বধির স্বর্ণং ভূ! বিষ্টাং ধনং লভেৎ। প্রতিমাং শিবলিঙ্গ 

লভেদ্দ | জরং ধনং ॥ ফলিতং পুশ্পিতং বিশবমাস্রং দৃষ্টা লতেং 

ধনং। দু! চ জলদগ্রিঞ্চ ধনং বুদ্ধিং শ্রিয়ং লভেৎ॥ আমলকং 
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ধাত্রীফলং উৎপলঞ্চ ধনাঁগমং। দেবতাশ্চ দ্বিজাঁগাবঃ পিতরো- 

লিঙ্গিনস্তথ৷ ৷ উৎপলং স্থানে তৎপত্রমিতি বা পাঠঃ । যদ্দদাতি 

মিথঃ স্বপ্নে তত্তঘৈব-ভবিষ্যতি 1 শুক্লান্বরধরাং নারীং শুক্লমাল্যা- 

ননলেপনাং। সমাশ্রিষ্যতি যঃ স্বপ্নে তন্ত শ্ীঃ সর্বতঃ সুখং ॥ 

পীতাম্বরধরাং নারীং পীতমাল্যান্থলেপনাং । উপগৃহ্ছাতি যঃ 

স্বপ্রে কল্যাণং তশ্ত জায়তে ॥ সর্বাণি শুক্লানি প্রশংসিতানি 

ভন্মাস্থিকার্পাসবিবর্জিতানি। সর্বাণি কষ্জানি বিনিন্দিতানি 

গোহক্তিদেবদ্ধিজবর্জিতানি ॥ দিবা স্ত্রী সন্মিত বিপ্রা রত্ব- 

ভূষণভূষিতা । যন্ত মন্দিরমায়াতি স প্রিয়ং লভতে গ্রবং ॥ 
স্বপ্নে চ ব্রাহ্মণোদেবোব্রাহ্মণী দেবকন্তকা । কুমারী চাষ্ট- 

বর্ষীয়া রত্বভৃষণভূষিতা। যন্ত তুষ্টা ভবেৎ স্বপ্নে তন্ত তুষ্টা চ 
পার্বতী ॥ ইত্যত্র স ভবেৎ কবিপণ্ডিতঃ ইতি চ পাঠঃ। 

ব্রাঙ্মণোত্রাঙ্গনী বাপি সন্ধষ্টঃ সন্পিতা সভী। ফলং দদাতি 

যশ্মৈ চ তন্ত পুপ্সোভবিষ্যতি ॥ যং স্বপ্পে ব্রাহ্ণোনন্দ 

করোতি চ শুভাশিষং। যদ্বদতি ভবেত্ম্ত তান্তেশ্বর্যযং ভবেৎ 

প্রবং ॥ পরিতুষ্টোদ্বিজশ্রেটশ্চায়াতি যন্ত মন্দিরং| নারায়ণঃ 

শিবোত্রদ্ধা প্রবিশেভ, তদাশ্রমং ॥ সম্পতিস্তস্ত ভবতি যশশ্চ 

বিপুলং শুভং। পদে পদে সুখং তশ্ত স্মানং গৌরবং লভেৎ ॥ 
অকন্মাদপি স্বপ্নে তু লভতে স্থুরভীং যদি । ভূমিলাভোভবে- 
ত্শ্ত ভার্য্যা চাপি পতিব্রতা ॥ করেণ কৃত্বা হস্তী যং মস্তকে 

স্থাপয়েদ্যদি । রাজ্যলাভোভবেত্তস্ত নিশ্চিতঞ্চ শ্রতৌ শ্রতং ॥ 

স্বপ্নে তু ব্রান্ধণন্তষ্টঃ সমাগ্রিষ্যতি যং ব্রজ। তীথন্নায়ী ভবেৎ 

সোহপি নিশ্চিতশ্চ শ্রিশ্নান্িতঃ ॥ স্বপ্নে দদাতি পুষ্পঞ্চ য্যৈ 

পুণ্যবতে দ্বিজঃ ৷ জয়যুক্তোভবেৎ সোইপি যশস্বী চধনী সখী ॥ 

স্বপ্নে দৃষ্ু চ তীর্থানি সৌধরদ্বগৃহাণি চ। জয়বুক্তশ্চ ধনবাংস্তীর্থ- 
ন্নায়ী ভবেন্নরঃ ॥ স্বপ্নে তু পুর্ণকলসং কশ্চিৎ কম্মৈ দদাতি 

বা। পুভ্রলাভোভবেত্তস্ত সম্পত্তিষ্বা সমালভেৎ॥ হস্তে কতা 

তু কুড়বং আডঢ়কং বাপি সুন্দরী । যন্ত ঈন্দিরমায়াতি সলক্ষীং 
লভতে ঞ্বং ॥ দিব্য স্ত্রী য্গৃহং গত্বা পুরীষং বিস্যজেদৃদ্বিজ । 

অর্থলাভোতভবেত্বস্ত দারিদ্র প্রয়াতি চ॥ যস্ত গেহং সমা- 

যাতি ভাধ্যয়। সহ ব্রাহ্মণঃ। পার্বত্যা সহ শতুর্ববা লক্ষমীনারা- 
য়ণোইথবা ॥ প্রাহ্ষণোত্রাক্ষণী বাপি স্বপ্নে যন্মৈ দদাতি বা। 

ধান্তং পুষ্পাঞ্জলিং বাপি তন্ত শ্্ীঃ সর্বতোমুখী ॥ সর্বতোমুখী- 

তত্র সর্ধতঃ স্থখীতি চ পাঠঃ । মুক্তাহারং পুষ্পমাল]ং চন্নেঞচ 
শুভং ব্রক্ন। গুভং ব্রক্জ স্থানে লভেদ্দ্বিজ ইতি বা পাঠঃ। 

স্বপ্পে দ্দাতি বিপ্রশ্চ তন্ত শ্রীঃ সর্বতঃ সুখী ॥ গোরোচনাং 
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পতাকাং বা হরিগ্রামিক্ষুদকং । ত্গিদ্ধান্রঞ্চ লে স্বপ্লে তস্য 

বং সর্বতঃ সুখী ॥ স্রিগ্ধান্নষ্ানে দিদ্ধান্ন মিতি বা পাঠঃ । ব্রাহ্গমণে। 

বাঙ্গণী বাপি দদাতি মস্ত মস্তকে। ছত্রং বা শুক্লুধান্যং বা 

ন চরাজাখ্ভবিষ/তি ॥ স্বপ্নে রথস্থঃ পুরুষঃ শুর্লমাল্যানুলেপনহ। 

তত্রন্থে!। দধি ভূঙক্তে চ পায়সং ব| নৃপো। ভবেৎ ॥ স্বপ্নে দদাতি 

বিগ্রশ্চ ত্রাহ্ষণী বা স্ধাং দধি। প্রশত্তপাত্রং তম বা সোইপি 

রাজ! ভবেদ্ বং ॥ দদাতি পুস্তকং স্বপ্নে য্মৈ পুণাযবতে দ্বিজঃ | 

স ভবেঘিশ্ববিখ্যাতঃ কবীন্ত্রঃ পগ্ডিতেশ্বরঃ ॥ যং পাঠন়্তি স্বপ্নে 
যা মাতেব চ স্থুতং যথা । সরম্বতীন্ৃতঃ সোহপি তত্পরে নাপ্তি 

পৃণ্তিতঃ ॥ ব্রাহ্মণঃ পাঠয়েদ্যঞ্চ পিতেব যত্্পৃর্বকং। যদাতি 

পুস্তকং প্রীত্যা স চ তৎসদূশে। ভবে ॥ প্রাপ্পোতি পুপ্তকং 
স্বপ্নে পথি বা যত্র তত্র বা স পণ্ডিতো যশস্বী চ বিখ্যাতশ্চ 

মহীতলে ॥ স্বপ্নে যন্মৈ মহামন্ত্রং বিপ্রোবিপ্রা দরদদাতি চেৎ। 

স ভবেৎ পুরুষঃ প্রাজ্ঞো ধনবান্ গুণবান্ সুধীঃ॥ স্বপ্নে 

দদাতি মন্ত্র ব| প্রতিমাং ব| শিলামরীং। যন্মৈ দদাতি 
বিপ্রশ্চ মন্ত্রসিদ্ধিশ্চ তত্ভবেৎ ॥ বিপ্রা! বিপ্রসমৃহঞ্চ দৃষ্টা। নত্বাশিষং 

লভেৎ। রাজেন্ত্রঃ স ভবেদ্বাপি কিন্বা চ কবিপণ্ডিতঃ ॥ শুু- 

ধান্তযুতাং ভূমিং ঘশ্মৈ বিপ্রঃ সমুতস্থজেৎ। স্প্রে চ পরিতুষ্টণ্চ 
স ভবে পৃথিবীপতিঃ ॥ শ্বপ্পে বিপ্রো। রথে কৃত্বা। নানাস্বগং 

প্রদ্শয়েৎ। চিরজীবী ভবেধারুধনবৃদ্ধিতবেৎ প্রুবং ॥ বিপ্রা 

বিগ্রশ্চ সন্তষ্টো বন্মৈ কশ্তাং দদাতি চ) স্বপ্পেচ স তখেগিত্যং 

ধনাঢ্যে। ভূপতিঃ স্বয়ং ॥ ম্বপ্ে সরোবরং দৃষ্ট। সমুদ্রং ঝ। 

নদীং নদং। শুক্লাহিং শুক্ুশেলঞ্চ দৃ্বী শ্রিয়মবাপুয়াৎ॥ 

প্রিয়ং স্থানে শ্রিরমিতি চ পাঠঃ | যঃ পশ্ততি মৃতং স্বপ্নে স 

ভবেচ্চিরজীবণঃ। অরোগোহরোগিণং দৃ্া মৃথিনঞ্চ সুখা 

ভবেৎ॥ দিব্য দ্রী যং প্রধদতি মম স্বামী ভবান্ ভব। 

ঃ নষ্টা চ জাগি সচ রাজা ভখেদ্ক্রবং ॥ স্বরে চ বালিকাং 

দৃষট লব্ধ! স্ক/টিকমালিকাং। ইদ্দ্রচাপং শুরুঘনং স প্রতিষ্ঠাং 

লভেৎ গ্রুবং ॥ স্বপ্পে বিপ্রো ব্ধতি যং মম দাসো। ভবেতি চ 

হরিদাসম্ত তত্ুক্তিং লব্ধ) স বৈষবো! ভবেৎ॥ স্বপ্নে বিপ্রো 

হরিঃ শলুত্রাক্ষণী কমলা শিবা । শুক্লা স্ত্রী বেদনাতা বা 
জাহৃবী বা সরস্বতী ॥ গোপালিকাখেশধরা বালক! রাধিক! 

মম বালশ্চ বালগোগালঃ স্বপ্র্বিঃ প্রকাশিতঃ ॥ এষ তে 

করিতে নন্দ অস্বপ্নঃ পুণাহেতুকঃ | খোতুমিজ্ছসি কিনা ত্বং কিং 

ভূয়; কথয়ামি তে ॥ ইতি ব্রঙ্মবৈবর্তে শ্রীকষ্চজন্মধণ্ডে স্ুম্বপ্ 

দশনম্॥ 

৪৯৮ 

বৰ 

ছুত্বপ্নী বথা | 
নন! উবাচ। শ্রুতং সর্দং মহাভাগ ছুঃস্বপ্রৎ কথয় প্রো । 

উবাচ ত্তঞ্চ ভগবান্ শায়ঠামিঠি তদ্রচঃ ॥ জ্ীভগবান্ুবাচ | 
স্বপ্নে হসতি যে। হর্যাদ্বিবাহং ঘদি পশ্যতি ॥ নর্ধনং গী তুমিই 
বিপ্বিন্তন্ত নিশ্চিত ॥ দস্তা বস্তা পিপীড্যপ্ভেোবচরন্ত। দশ্তি | 

ধনহানিভ্ভবেশ্স্ত পীড়া চাপি শরীরজ। ॥ অভাঙ্গিত্ত্ি লেন 

বো গচ্ছেদক্ষিণাং দিশং । খরোইমহিষাজ়ো যুড়াস্তশ্ত ন সং- 

শয়ঃ ॥ ল্প্নে চূর্ণং জবাপুষ্পমশোকং করবীরকং। বিপত্তিস্তন্ত 

তৈলঞ্চ লবণং বদি পশ্ততি। নগ্াং কৃষ্ণাং ছিন্ননাসাং শূর্রস্ 
বিধবাং তথা । কপন্দকং তালফলং দৃষ্টা শোকমবাপ, গাঁ ॥ 

স্বপ্নে রষ্টং ব্রাহ্মণঞ্চ ত্রাহ্মণীং কোপসংযুতাং। বিপন্তিশ্চ ভবে- 
ত্রস্ত লঙ্ষ্ীর্যাতি গুহাৎ প্রবং ॥ বনপুষ্পং রক্তপুষ্পং পলাশঞ্চ সু 

পুম্পিঠং। কার্পাসং শুরুবন্ত্রঞ্চ দৃষ্ট! ছঃখদবাপ্রয়াৎ॥ গাযস্ত্ী 
হসম্্রীঞচ কৃষণানথরধরাং জয়ং | দৃষ্টা কৃষ্ণাঞ্চ বিপবাং নরো মৃত্যু 

মবাপ্ুয়াৎ ॥ দেবতা ঘত্র নৃত্যস্তি গায়স্তি চ হসপ্তি | আস্ফো- 

টয়ন্তি ধাবপ্তি তশ্ত দেশো বিনশ্ঠতি ॥ ধান্তং মৃত্রং পুরীষং ব1 

বৈদাং রৌপ্যং স্বর্ণকং। প্রতাক্ষমথব! স্বপ্রে জীবিতং দশ- 
মানিকং ॥ কষ্ঝাম্বরধরাং নারীং কষ্ণমাল্যান্থলেপনাং। উপগুহতি 
যঃ স্বপ্রে তন্ত মুত্্যুতবিষ্যতি ॥ মুতং বৎসঞ্চ মুণ্ডঞ মুগস্য চ 

নরম্ত বা। যঃ প্রাপ্সোত্যস্থিমালাঞ্চ বিপত্তিত্তম্ত নিশ্চিতং ॥ 

অঠ্াঙ্গিতস্ত হবিষ। ক্ীরেণ মধুনাপি বা। তক্রেণাপি গুড়েনৈব 

পীড়া তস্ত বিনিশ্চিতং ॥ রথং খরোট্রসংযুক্তং একার্ী ঘো- 

ইধিরোহয়েৎ | তত্রস্তোইপি চ জাগন্তি মুত্যারেব ন সংশয় ॥ 

রক্তাম্বরধরাং নারীং রক্তমাল্যান্থুলেপনাং । উপগুহতি বঃ স্বপ্সে 
ব্যাধিস্তসম্ত বানশ্চিতং ॥ পতিত নথকেশঞ্ শিধবাণাঙ্গারমেৰ চ ॥ 

ভন্মপূর্ণাং চিত্তাং দুষ্ট] লভতে মৃহ্যুমের চ॥ শ্মশানং শুক্লুকাষ্ঠটথ 
ভৃণানি লৌহমেব ৮1 মপীঞ্চ কিঞিৎ রুষ্ণাং ৰা দই] ছুংখং 
পেত ক্ষবং ॥ পাছুকাং ফলকং রকুপুষ্পমাল্যং ভরানকং | মাষ€ 

মহ্থরং মুদগং বা দুষ্ট! সদ্যো ব্রণং লঙ্তেৎ ॥ কণ্টকং সরলং বাং 

ভল্ল,কং বানরং গরং। পুনং গাত্রমলং স্বপ্নে কেবলং ব্যাপি- 

কারণং ॥ ভগ্রভাওং ক্ষতং শূদ্রং গলংকুষ্ঠঞ্চ রোগিণং | রক্তান্বরঞ্ 

জটিলং শুকরং মহিষং খরং ॥ অগ্ধকারং এহাথোরং মৃনপীবং 
ভর়ানকং। দৃষ্ট স্বপ্নে মোশিলিঙগং বিপঙ্ডিং লহতে ্রবং ॥ কুবেশ- 

রূপং ম্মেচ্ছঞ্চ যমদূতং ভিয়ঙ্গরং। পাখহতিৎ গাশশ্গ্ং দু মা; | 

লঙেনসরঃ ॥ আ্রাহ্মণে। ত্রাঙ্গণী বালা বালকো বা শ্তঃ (ম্বন্তা। 

বিদায়ং কুরুতে কোপা দৃষ্টা! ছ$+মবাণ য়াৎ ॥ কষ্ট জা 



৬ 

তন্মাল্যং শল্যশস্ত্ান্তরধারিণং। গলেচ্ছাঞ্চ বিরুতাকারাং দৃষ্ট! 
মৃত্যুং লভেৎ গ্রুবং ॥ বাট্যাঞ্চ নর্তনং গীতং গায়নং রক্তবাসসং। 
মুদঙ্গবাদামানন্দং দৃষ। ছুঃখং লভেৎ গ্রবং ॥ বাট্যাং স্থানে বাদা- 

মিতি বা পাঠঃ । আনন্দং স্থানে আনদ্ধমিতি যুক্তং । মত্ক্যাদি 

ধারয়েদেযোহি তদত্রাতুর্মরণং ্বং ॥ ছিন্নং বাপি কবন্ধং বা 
বিকূতং মুক্তকেশিনং | ক্ষিপ্তং নৃতাঞ্চ কুর্বন্তং দৃষ্ট। মৃত্যুং লভে- 

রূরঃ ॥ মৃতোবাপি মৃতা৷ বাপি কৃষ্ণা স্েচ্ছ। ভয়ানক1। উপগৃহতি 
যং স্বপ্নে তন্ মৃত্যুর্ববিনিশ্চিতঃ ॥ যেষাঃ দস্তাশ্চ ভগ্রাশ্চ কেশা- 

শ্চাপি পতস্তি চ। ধনহানির্ভবেত্তেষাং পীড়া বা তচ্ছরীরজ। ॥ 

উপদ্রবস্তি যং স্বপ্নে শৃঙ্গিণে। দংহিণোহপি বা । বালক। মানবা- 

শৈৈব তন রাজকুলাস্তয়ং ॥ ছিন্নবৃক্ষং পতস্তঞ্চ শিলাবৃষ্টিং তুষং 
ক্ষরং ৷ রক্তাঙ্গারং ভন্মবৃপটিং দৃষ্ট1 ছঃখমবাপুয়াৎ ॥ গৃহং পতস্তং 

টৈলম্বা৷ ধূমকেতুং ভয়ানকং। ভগ্রস্বদ্ধং তরোর্বাপি দৃষ্টা। হঃখ- 

শাকুনদীপিকা ৷ 

মবাপুয়াৎ॥ রখগেহশৈলবৃক্ষগোহস্তিতুরগাৎ খরাৎ। পততস্তি 
ভূমৌ যে প্লে বিপতিস্তন্ত সন্ভুলা ॥ উচ্চৈঃ পতত্তি গর্ভেষু 
ভন্মাঙ্গারচিতান্থ চ। ক্ষারকুণ্েষু চূর্পেষু মৃত্যুন্তেষাং ন সংশয়ঃ ॥ 
বলাদগৃহণতি হুষ্টশ্চ ছত্রঞ্চ যন্ত মন্তকাৎ্।। পিতুনগমোৌভবেত্বস্ত 
গুরোর্বাপি নৃপস্ত বা ॥ স্থুরভী যস্ত গেহাচ্চ যাতি ত্রস্তা সবৎ- 

সিক1। প্রয়াতি পাপিনন্তস্ত লক্ষ্মীরপি বন্ুন্ধরা ॥ পাশেন কতা! 

বন্ধঞ্চ যং গৃহীত্বা প্রয়াস্তি চ। যমদুতাশ্চ যে শ্লেচ্ছান্তক্ত মৃত্যু 

ংশয়ঃ ॥ গণকোব্রাঙ্গপোবাপি ব্রাঙ্গণী বা গুরুস্তথ! ৷ পরিরুষ্টঃ 

শপতি যং বিপত্তিস্তন্ত নিশ্চিতং ॥ বিরোধিনশ্চ কাকাশ্চ কুক,র 

ভল্প কান্তখা। পতস্ত্যাগত্য যদ গাত্ে তন্ত মৃত্যুন সংশয় ঃ॥ মহিষা- 
তন্গুকা উদ্রাঃ শূকর! গর্দভান্তথ) । রুষ্টা ধাবস্তি যং স্বপ্নে সরোগী 
নিশ্চিতং ভবেৎ ॥ 

ইতি ব্রঙ্মবৈবর্তে শীকষ্ণজন্মখণ্ডে ছুঃহ্বপ্রদর্শনম্ 

ইতি শ্রীরমিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সংকলিতে প্রকাশিতে চ ফলিতজ্যোতিষে 

শীকুনদীপিক। সমাণ্ড।। 

নাশযোগঃ । 

য্দি ভবতি কদাচিৎ কার্তিকে দর্শ যোগে 

রবিরবিজকুজ্াহে স্বাতিবিক্ষস্তযোগে । 

ভূবনহলগস্তানাং স্থাবরাণাং চরাণাম্ 

তবতি মকলনাশোবাধুন! বারিগ! ব1 | 

সাংঘাতিকযোগঃ। 
তিথিমাসঙ্গমযোগানাং করণানি চ হায়নম্। 

যদ্যেকন্ি ভবেচ্ছেষং যোগঃ সাংঘাতিকোমতঃ ॥ 

ইতি রত্বমালাধতম্। 

বর্ষান্তে সৌরিবারে যদি ভবতি কুহুর্বধৃতিঃ পৌঞ্ুমক্ষে 

যোগঃ স্কাৎ সর্বাদোষী রধিগমনদিনে নাশয়েন্েদিনীঞ্চ। 

রা 

হাহাকারং পৃথিব্যাং ভবতি চ মরণং মানবানামকম্মা- 
দ্ভিক্ষ্ং রাজ্যভন্গং ঘনরহিতজলং ঘোরযুদ্ধং পৃথিব্যাম্ ॥ 

অস্ত ফলম্। 
সতো তারাবতীযুদ্ধে ত্রেতায়াং রামরাবণে৷ । 

দ্বাপরে কৃষ্চকংসৌ চ অথবা কুরপাওবৌ। 

সাংঘাতিকশ্চ যোগোইয়ং কলৌ সাংঘাতিকোমতঃ ॥ 

গৌঁলোযোগষড়গৃহিযোগে । 
গ্রহাণামেকম্মিন্ যদি ভবতি ষপ্নাং নিবসতি- 
সদ! গোলযোগঃ প্রলয়পদমিক্রোইন্গি'লভতে ও 

নৃপাণাং নাশঃ স্তাৎ জলতি বন্ধ! শুধষ্যতি নদী 

তবেল্লোকোরস্কঃ পরিহরতি পুভত্রোখপি জননীম্ ॥ 

ইতি সংহারকযোগানি। 



ধ্জাদি গণনা চত্রম। 
প্রশ্নকর্তা একটা স্পষ্ট গান কিবা যে ফলের মাছ উদ্চারণ ধয়িবেন সেই হনে জাম্য অক্ষরে নি্ললির্থিত্ত চক্রে যে খবে 

ধ্যজাদি অট সংজ্ঞার যে নংজ্। লিখিত গাছে দেই ঘরে হে ফল ঘেখা জাছে তাহাই প্রশ্নের উদ্ধর। 

১ ধক, ২ ধু ৩লিংহ, ৪ম্বাদ। ৫ রয়, ৬খর,। ৭গজ, ৮ ধ্বাঙ। 
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গর বলবি মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শনি চক্র ক্ষ 
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০ পন ১ 

নি আগ, ক্ষততিয় বৈশ্য, প্ 'ধ্যাগক | সেবক দাগ রজক নাপিত 

নি আসিস 
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৪৭ 
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হাইবে ন। |সত্বরে হইবে বয়ে হইবে | হই
বে হেনা ৃ 
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ধবজাদি গাণন]। রি 

ঠধ্াজ, ২ ধৃত ৩সিংহ_ ৪ স্থান, ৫ বৃষ, ৬খর, ৭ গজ, ৮ বাথ 
 অপ্তত গুত্ত রঃ ডি ৃ 

যাত্রা নিষেধ! কুশল |ধাত্রা নিষেধ 

লাভ | বিফল অলাত্ত 

শীজ পাবে | কুল নাশ প্রাপ্তি পাবে ন৷ 

সত হরেক 

গ্রাম প্রাপ্তি টার অপ্রাপ্তি প্রাপ্তি অগ্রা্তি প্রাপ্তি 

কর্ধসিন্ধি গ স্থির কার্ধ্য '| সিদ্ধি হইবে শীঙ্গ সিদ্ধি | কালে সিদ্ধি] শীত্র সিদ্ধি | দির্খ কালে | স্থির কর্ম হি কে 
) না. হইবে _ হইবে | হইবে _| সিদ্ধি 

বিমোচন কষ্ট পাবে | শীগ্র মোচন কট পাবে | শীঙ্ পাবে ]শীঘু মোচন | কষ্ট পাবে | শীপ্র মোচন 
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এই ধ্বজাঁদি গণনা সহন্গে করিবার নিমিত্তে একটা চত্র প্রস্তুত করিয়া উপরে অন্ত করিলাম এই চক্রের প্রথম ঘরে যে থে 

বিষয়ের প্রশ্ন হুইবে। তাহাই লিখিত আছে। দ্বিতীয় ঘরে ধ্বজ সংজ্ঞা, বর্গ, গ্রহ, রাশি ও ফলাফল । তৃতীয় ঘরে ধুক্র 

সংজ্ঞা, চতুর্থ ঘরে সিংহ, পঞ্চম ঘরে স্থান, ষ্ঠ ঘরে বৃষ, সপ্তম ঘরে খর, অষ্টম ঘরে গণ্দ, নবম ঘরে ধ্বাঙ্থ । এই সকল সংজ্ঞা! ও 

নিয়ে তত্তদ্ খরে ইহাদের বর্ণ, গ্রহ, রাশি ও ফলাফল লিখিত “হইয়াছে । গণনার প্রণালী এই যে প্রশ্ন কর্তা মামসিক বিষয় 

দৈৰজ্ের নিকট স্পষ্ট রূপে দিজ্ঞাস! করিবেন । দৈবজ্ঞ তাহ! শ্রবণ করিয়া প্রশ্বকর্তাকে একটা কলের নাম করিতে বলিবেন। 

& কথিত ফলের নামের আদ্য অক্ষরে ধ্বজাদি সংজ্ঞা নির্ণগ করিয়া ত্র দৃষ্টে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ফল বলিবেন। 

বখযক্রোন ব্যক্তি জিজ্ঞাস! করিল যে আমার কি রাশি, দৈবজ্ঞ এই প্রশ্ন শুনিয়া প্রশ্নকর্তীকে একটী ফলের নাম করিতে 

লেন ভাহীতে প্রশ্ন কর্তা “অঙ্”, এই নাম উচ্দারণ করিলেন । চক্রের দ্বিতীয় ঘরে অবর্গ লিখিত আছে এবং ফলের আদ্য 

বর্ণ ৮ অতএব ধ্বজ সংক্ঞা বোধ হইল । & ধ্বজ সংজায় নিয়ে রাশির ঘরে সিংহ লিখিত আছে স্বতরাং এ ব্যক্তির সিংহ 

রাশি দৈবজ বলিয়া দিবেন । 

লাভ হইবে কিনা এইরপ প্রশ্নে দৈবজ ফালের মাম করিতে রলিল। প্রশ্নকর্তা “কমলা” এই নাম উচ্চারণ করিলেন । 

এই ফলের দাঁমের আদা: অক্ষর ককারে ধৃ্সংক্ঞা হইল। এই চক্রদৃষ্টে জানাগেল যে খুস্সংজ্ঞায় ঘরে লাভ লিখিত 

আছে অতএব লাত ছইদে বলিয়। দিবে। এইর়গ জত্তান্ট প্রশ্েঞ চক ৃষ্টে অতি সহঙগে এবং অয় লময়েয় মধ্যে ফল বলিয়া 

দিতে পারিবেন। 



& ধ্জাদি গণনা $ 

ধৃজাদি প্রশ্থ গণনা। 
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দহন শ হস হত্যাথড়ম।৮। 
অকটট গু গঘশফলোগেশ গ্রন্থঃ ভূততবিষাদ্ বর্তমানান্ান 

জ্যোভিধং কতং উচ্চারিতফলনীম সীতা! অকারাদিবর্গং কতা 
ধ্যান যা তবস্তি জয়ঃ হকসরীযঃ অশুত্ঠঠ ধলং বছেৎ। 
১৯২ ১ ৩১১৪১২৫ গড ৭ 

ধ্যজোধঅস্তখালিংহঃ শ্বানোবুষখরোগজঃ এবাছ্ধেচ অষ্টমং জেয়ং 

শুভাশুভফলং বদেখে। 

তত্রাদৌঅন্তিনাস্তিপ্রশ্মত। 
ধ্যজে কুঙজর়সিংছেট বৃখেসান্তীতি দিশ্চিতং ৷ থ্যেশ্বানে 

খরেধ্বাণ্েহসতি প্রশ্ন লক্ষণং ॥ ১। 

অথ লাভালাভগ্রস্সঃ। 
ধবজে গজে বৃষে নিংহে লীম্লাতোতবেদ বং । ধূযেশ্বানে 

থরে ধ্বাথ্ধে নান্তি লাভোবিনির্দিশেৎ ॥ ২ ॥ 

কুশলাকৃশল প্রশ্নঃ। 
সিংছে বৃষে ধ্বজে গজে অবাসিকূশলপ্রদং। ধ্বাতেশ্বারদ 

খরে ধূগ্রেনান্তীতি কুশলং বদেখ॥ ৩। 

অথ নষটলাভালাভ গ্রশ্থঃ। 
ধবজে গে বৃষে সিংছে গতলাত্তঃ নিক্চিতং। আছে ধুয়ে 

খরেস্বানে নষ্টহানিং বিদুর্কধাঃ ॥ ৪4 

অথ দিকজানং। 
ধাজে পূর্বগতক্ধৈব ধতেকিদিশিগং তথা। সিংহে চ দঙ্গিণকে 

নৈখত্যাং শ্বানমেৰ চ। পশ্চিমং বৃবতেজেরং বাযধো খরতে 
তথা। উত্তরে কুখরেডেরং এশাাং ধ্বাকে তথা । ৫ ॥ 

অথ জাতিজ্ঞানং। 
ধজেচ প্রাক্মণশ্ষৈধ ধুতে ক্ষতিয়ষেব চ। স্যিহে 

তথদ ধন 

০৬১ 
॥৬। 
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অথ নহন্ছান নির্ণর প্রশ্নঃ । 
বিবরে চ ধ্বজেনছে ধর অগিগছে ভা.। তথামিঃছে গরণ্যে 

উানে স্থানাতরেপি চ।দবুতাওগতকৈৰ খরে কৃশিলতুলে। 
গর্জে নট্টগৃহো টন ধবাছে ভ্ষগ্বেগনি।.. ;, 

অথ.দানাদি প্র্গঃ। 
গোধুমঞ্চ ধ্বছেরদ্যাৎ 'ধজেটেয়, তিলওরং । পীত বক 

লিংছেচ গুনিটাবচধান্যকং । বৃষেচ ভুলংপ্রোত্তং খরেচ 
চপবনখা সজেব্াকাইতং দেখং ধবাজ্ছে বব্ণ€ খি নির্দিশেৎ ॥ ৭1. 

অথ দেবপুজা প্র্নঃ | 
ধ্যজে তৈরবপূজাভাৎ খই জগান্িকাং। সিংহেচ দূর্ঘা 

তিম্চ গুনিবাধুছতে “গা! । বুৃযেক্ষতং বিজ্ানীয়াৎ খরে বাগী 
শবরীতখ। ৷ - গণেশধ গজেচৈব ধ্বাচ্ধেট পিৃপুজমং ॥ ৮ ॥ 

* জথ প্রবাসিচরদ্ছিরপ্রস্থষ্$। 
ধ্বজে গজে স্থিরইঞ্ষ টানে সিংহেচ চঞ্চলং । বৃযে ধা 

প্রয়াণস্থং খয়ে ফাচ্খেচ কাষউঠগা ॥ ৯৪ 

অথ গমধনপ্রশ্নঃ। 
ধ্যজেধজেসমীপন্থং দূরস্থং গজসিংহয়োঃ। বৃষেখয়েচ মার্গন্থং | 

ধ্বাথ্েশ্বানে পুনর্গমঃ ॥ ১০ ॥ 

অথ কালপ্রশ্মঃ। 
ধ্যজেপক্ষমিদংপ্রোক্তং ধূঘ্রেসগুদিনং তথা! । একবিংশতিলিং 

হেচ শ্বানেমাসং তখৈব চ। বৃষেচ সার্ধমাসংঘ্তাৎ খবেমাসমৃয়ং 
তখ।। গজেনাসত্রয়ং প্রোক্তং ধ্যাঙ্ে চ অর়নং স্বতং। ১১। 

অথ মুগ্তিবস্তজ্ঞানপ্রশ্নঃ। 
কুন্গুমঙ্চধ্যজেজেয়ং ধূত্রেশ্বেতং তখৈব চ। লোহিতং গজ- 

সিংহে চখ্বানেপাতুনীলকং । পীতবর্ণ, বৃযেজেয়ং খরে চ ধ,অব- 
পর্কং গে চ শু মবর্ণক ধবাণ্ধে চ বিশ্রবর্ণকং । ১২। 

অথ প্রশ্নঃ । | 
ধল্সেপত্রঞবিজেরং ধ মেগুশং বিশেবতঃ। সিংহের 

বিজেয়ং খানেকাঠািসন্তবে । বৃষেধান্যং তথাপ্রোতং খ্যতূ' 
মিগদ্যতে। গলেলীবনবিজে ধ্যানের: তথাস্বতং ॥ ১৩ 

অথ ধাতুজানিং। 
নুর জের ধ.বোচৌগ্যং ডখৈব চ) বিংহেতাহথ 

বৈষথস্ছ বিজ্েছং খুনেরৌহ্) বিসুযুধোঃ। সবর়েকাংতং খরেনাগ 

কপিলঞ্চগজেতবে,. ব্যাচ পিত্বল) জেগং কবিতং পু 
পতিতৈঃ ॥ ১৪৪ 



ধ্বজাদিগণন| | ৫ 

অথ ভূষণাদিজ্ঞানং | 

ধবজে চ ভৃষণং মুর্ি, সুখভৃষণং ধুতরকে। কণতৃষণং সিংহেচ 
শ্বানে চ হৃদয় তথ! । বৃ্ষে হন্তাদি বিজ্ঞেয়ং অস্ুলীভূষণং খরে। 
গজে চ কটিহ্ত্রঞ্চ ধবাক্রে পাদাদিকং তথা ॥ ১৫। 

অথ পুজকন্যাদিজ্ঞানপ্রশ্নঃ | 

ধ্বজে গজে বৃষে সিংহে গর্বিণী পুক্রমাদিশেৎ। ধুতে শ্বানে 

থরে ধ্বাজ্ছে কন্তাজন্ম বিনির্দিশেৎ ॥ ১৬॥ 

অথ আযুর্ববলপ্রশ্নঃ। 

ধ্বজে সিংহে ষড়প্রোক্তং গজে সোমস্ৃতশ্তথা ৷ বুষে চ ষ্টি- 

র্ধারণণি থরে ব্যোমার্িসংজকং। শ্বানে চ বিংশতিঃ প্রোক্ত। 

ধ্যাজ্ষে শোড়যভিস্তথা । ধুতে বর্ষমিমং প্রোক্তং ইত্যাযুঃ্রশ্নং 
বিনির্দিশেৎ ॥১৭॥ 

অথ ধাতুমূলজী বপ্রশ্নঃ 
,  ধ্বজে ধূে চ ধাতুনাং গজে সিংহে চ মূলকং। শ্বানে খরে 

বৃষে ধ্বাজ্কে জীবচিন্ত1 ভবেৎ প্রবং | ১৮ ॥ 

অথ সক্িপ্রশ্নঃ | 

বিপরীতৌ চ মক্কিঃ স্তাৎ অথ প্রোক্তং মনীধিতিঃ। গদং 

কোটং তথ! ছুর্গং গৃহাদি চ বিচিস্তয়েৎ ॥ ১৯ ॥ 

অথ গমনাগমনপ্রশ্নঃ। 

গজে বৃষে ধ্বজে সিংহে শত্রণাং শীঘগ্রমাগম:। শ্বানে খরে 

তথ ধুত্রে ধ্বাজ্কে চ নাস্তি চাদিশেৎ ॥ ২০ ॥ 

অথ সত্যমিথ্যাপ্রন্নঃ | 

ধ্রজে_সিংহে বৃষে গজে সত্যবাক্যং বিনির্দিশেৎ । ধুত্রে শ্বানে 

থরে ধ্রাজ্কে মিথ্যা বদতি নিশ্চিতম্॥ ২১ ॥ 

অথ বৃষটিপ্রশ্নঃ | 
ধূক্সে গজে বৃষে শ্বানে বৃষ্টির্ভবতি সত্বরম্। সিংহছে ধ্বজ্ে থরে 

ধ্বাজ্জে নান্তি বৃষ্টিব্বিনির্দিশেৎ ॥ ২২ ॥ 

অথ দ্বিনাবধিপ্রশ্নঃ | 

,ধু্রেসপ্তদিনং প্রোক্তং যুষে দীনং তখৈব চ। শ্বীনে বিংশতিঃ 

ধবাজেে হ্যাৎ ধবজে চ সপ্তবিংশতিঃ। সিংহে বৃষে চ ব্যোমান্ধিঃ 
থরে ধ্বাজ্জে খতুং বদেৎ। এবং প্রশ্নং বিনিজ্ঞেযং কথিতং 

গণকোত্বটমৈঃ ॥ ২৩ ॥ 

অথ ব্যবহারপ্রশ্নঃ। 

ধ্বজে গজে বৃষে সিংহে ব্যবহারং গুভপ্রদং | ধ্বাজ্ষে ধরে 
থরে শ্বানে কলহং অগুভপ্রদং ॥ ২৪ ॥ 

অথ নৌকাপ্রশ্নঃ। 
ধরছে গল্পে চ সিংহে চ বুষে চ কুশলপ্রদং। ধ্বাজ্ে ধমে 

খরে শ্বানে নৌকাযাত্রা ন সিদ্ধ্যতি ॥ ২৫ ॥ 
অথ বাণিজ্যপ্রাপ্তি প্রশ্নঃ | 

ধবন্সে গলে খপপ্রাপ্তি বুষে লিংহে চ সিদ্ধতা। শ্বানে খরে 
তথ। প্রাপ্রিঃ শক্রং গৃহ্াতি সত্বরম। ধ্বাজ্ছে ধমে চ মাস্তি চ 

কলহং ভ্রাভৃভিঃ সহ॥ ২৬ ॥ 

অথাধিকারপ্রাণ্তি প্রশ্নঃ | 

ধবজে গজে স্থিরপ্রাপ্ডিঃ বৃষে সিংহে চ শীন্বতা । কলহস্থ খরে 

শ্বানে নান্তীতি ধ্বাজ্ধূঅকে ॥ ২৭ 

অথ গ্রামপ্রাপ্তি প্রশ্নঃ | 

ধ্বজে গজে বৃষে চৈব ধ,মে নাস্তীতি নিশ্চিতং। গিংহে শ্বানে 

থরে ধবাজ্জে গ্রামপ্রাপ্ডিঃ বিনিরদিশেৎ ॥ ২৮ ॥ 

অথ কাধ্যসিদ্ধিপ্রশ্নঃ | 

ধবজে গজে স্থিরং কার্ধ্যং ত্বরিতং বুষসিংহরোঃ ॥ দীর্ঘকালং 

থরে শ্বানে ধবাক্ে ধুতে ন সিদ্ধাতি | ২৯ ॥ 

অথ বন্দিমোচনপ্রশ্ন2 | 

ধুয়ে শানে খরে ধ্বাজ্কে বন্দধ শীঘ্বং গ্রমুচাতে । বুষে গলে 

ধবজে সিংহে বন্দী চ কষ্টমাদিশেৎ 1 ৩০ ॥ 

অথ কালমির্ণয়ঃ। 

ধ্বজে সপ্তদিনং প্রোক্তং সিংছে পক্ষং তটৈব 5। বুষে 

মাসঞ্চ বিজ্েম্বং গজে মাসত্রয়ং তথা । তথ) শ্বানে থরে সঞ্টমাসং 

ধরে ধবাজেক্ষ চ বর্ককং ॥ ৩১ ॥ 

ইতি শ্রীরমিকমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত 

ফলিতজ্যোতিষে ধ্বজাদিগণন। সমাণ্ডা । 

রি ০০ 



৫" 

পাশাকেরলী। 
ও' নমঃ হৃর্য্যায়। শ্রীমস্তোত্রঙ্গবিষুঈশাঃ সংসারসার. 

রুত্তার্থং নত্বা বীরজিনেশ্বরং । অশাবাসধনং তাক্তী। পাশাকেরলী 
কথ্যতে । শ্রীমন্তোংইপি শনির্বক্তা অতীতাগতবর্তমানম্। 

জ্যোতিঃশাস্ত্রং চতুরক্ষরং শৃণু। আদৌ মন্ত্রপাঠঃ । ও" বিপ্রসন্নাহি 
অবন্নাহি অনন্ত চিরকাঙ্গ ধিনি বিনিয় মহানিশ] ভোগগুহংবে 
স্বাহা। অবজদ। ইত্যক্ষরচতুষ্ট়ং পাঁশকপার্থে লিখিতং। 
ত'্তঃ পাঁশকং সংগৃহা কিপ্জিৎ মনস্কামনাং ততঃ সর্ধং মনসালোচা 

উক্তমন্ত্রেণ সপ্তাভিমন্ত্রিতং বারত্রয়ং পাতিতব্যং। আআ অঅ। 

(ভ1 পুচ্ছক শৃণু শত্রবহুলত্বং শত্রক্ষয়ো ন স্তাৎ। ততঃ শাস্তিং 

টিগ্ত়সি কিন্তু ত্বচ্চিন্ত্যং সিদ্ধিমেব নাত্র সনেহঃ ॥ ১॥ অদদ। 

ভে পুচ্ছক ত্বচ্চিন্ত্যেইস্মিন বহবঃ শত্রবঃ সস্তি অন্র ভয়ং মা! কুরু। 

যথ! মক্ষিক! গুরুভাওং সন্বেষ্ট্য বর্তস্তে। তাদৃশা মহাপিতরি 
এবং সন্তি ততঃ কর্তং তাদৃশং শক্রং নিহস্তং ত্বমপি ন 

সমর্থ: দৃষ্টিঃ ভূয়োভয়ং ত্যক্ত! অভীষ্টং সাধয় সিদ্ধযত্যেব নাত্র 

সন্দেহঃ ॥২॥ অঙদ। ডে] পৃচ্ছক ত্বৎকার্ষে শক্তিঃ সুধী ত্বং 

তথাপি ন স্তাৎ বন্ষত্বেনাপি ন সিদ্ধাতি চেত্ৃদা অনর্থং স্তাৎ 

সিংহপরাক্রমনিবেদং কৃত্যং। অম্ত্ু, যচ্চিন্ত্যং তদপ্যধুনা ন 

পিদ্ধান্তি তত্র দৈবং সমর্থং ॥৩॥ অবদ। ভে! পৃচ্ছক ত্বং চিস্তা- 

মিদং ক্টেন চিরকালেন সিদ্ধির্বিষ্যতি। যতোহত্র যত্বেন গমনং 

পরিভাদ ॥২॥ অদব। ভো! পৃচ্ছক ত্বচ্চিন্ত্যং তশ্ত প্রতিদ্দিনং 

রীর্বন্ধতে শক্তং বহুলপ্তে কিন্তে তশ্মিন শক্রনাশে। বিদ্যতে। 

অতস্তে সর্বং ওভং ভবিষ্যতি । বিরূদ্ধৈঃ সহ প্রীতিং মা কুরু ॥৫॥ 

অবঅ। ত্চ্চিন্ত্াং বিষমং ভে! পৃচ্ছক অধুন। তবদ্ন্কুরপি ত্বাং 
শক্রভাবং করোতি ত্বং ন জানাসি শত্রবচনে প্রযত্বং মা কর তে 

শত্রণা মহেদং কর্মসিদ্বির্বিষ্যতি ॥৬॥ অজব। ভে! পুচ্ছক 

তঙ্চিপ্তো ক চিত্ত ত্বদ্্ধু শ্তেষু বুদ্ধিং দ্বাস্ততি | পুরা তে বন্ধু- 

বচনেনার্থনাশ মাসীৎ সাম্প্রতং বন্ধুবচঃ কার্ধ্যং করিষ্যতি ॥ ৭॥ 

অদঅ। ত্চ্চিন্তাং ছুঃখং মিত্যালোচা তৃর্ণং ছ:ংখশোচনং যৎ- 
কশ্ম তন্নায়কেঘপি বর্ধস্থ ন কৃতং। ত্বচ্ছক্রণ! গ্রস্তং বর্তে 

অধুন! তব কৃত সিদ্ধির্ন ভবিষ্যতি অত্র কম্মং কুরু তেন স্থুখং 

বর্ততে 1৮ ॥ অবব। ভে! পৃচ্ছক মহাশয় শ্বং প্র্কতিমত্ববঃ 

না মত্তববঃ তব বন্ধুবপি ত্বপ্নি শক্রভাবং করোতি অত্র 

বিষাদং মা কুরু সংসারে বহুবিধো ভাবোহস্তি। শুভং ন 
দশে 9 ॥ অঅন। ত্বষ্িস্তযং হস্মিন্ সিদ্ধির্নাসীৎ অত্র যত্বে 

পাশাকেরলী। 

কতে কষ্টং ভবিষাতি স এবাপাত্র স্বয়ি বিরুদ্ধং চিন্তয়তি অনি- 
জীর্থমানেু ন সিদ্ধিঃ। অত্র ট্দবং সমর্থং ॥ ১০ ॥ অঅজ। 
ভো! পৃচ্ছক অধুন1 ব্যাকুলচিস্তো ভবান্ ব্যাকুলতাঃ পরিত্যাজ্য 

কিঞ্চিৎ দৈবকর্্ম ক্রিয়তাং তেন বৈকুলাং নাশয়িষ্যতি তবাভীষ্ট- 

সিদ্ধিশ্চ ভবিষ্যতি অর্থলাভোইপি ভবিষাতি । নাত্র সন্দেহঃ ॥১১॥ 

অজজ ৷ ই্তুর্ণ ন দিদ্ধযতি ইত্যালোচয়সি। ধৈর্য্যেন ততঃ 
কিঞ্চিদ্বাজেন শিবং ভবিষ্যতি। অতঃ ত্বমপি ভূয়োব্যাকুলত্বং 
তাজ অন্যদধুনা আশাবাসশতপুরুষসেবজ্ঞানবাঞ্ছ৷ বর্ততে স্থিরী- 

ভূতে ত্বয়ি ততঃ সিদ্ধিরবিষ্যতি ॥ ১২॥ অঅব। ভো' পৃচ্ছক 
যচ্চিন্ত্যং তৎ সিদ্ধ্যত্যেব তশ্মিন সিদ্ধে প্রাণিদ্বয়ং প্রতিকলং 
ভবিষ্যতি যাবৎ"তদ! খেদং মা কুরু ত্বচ্চিন্তাং ক্রমেণ সংপূর্ণ 

ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥ অদজ। ভে! পৃচ্ছক ত্বচ্চিন্ত্যং মহত কষ্টে- 

নাপি সহায়ং বিনা নসিদ্ধাতি। যথা ঈশ্বরঃ কোপি যোদ। 
অন্মদ্ বিন] যুদ্ধে ন শরুোতি তাদুশমিদং কথাঞ্ৈতৎ্কালে মহাঁ- 
শয়েন সার্ং ত্বচ্চিন্তাং সিদ্ধির্ভবিষ্যতি অধুনৈৰ সিদ্ধযতি ॥ ১৪ ॥ 
অজঅ। তো পৃচ্ছক ত্বং যচ্চিপ্যয়সি তন্সিন্ কর্মণি ত্বং ন 
যোগাঃ চিরকালেনাপি মহা কষ্টেনাপি কৃতে সতি ত্বয়া 
কষ্টনান্থভূয়তে নান্তৎ চিন্ত্যং অধুনা তব বা?বা স্তব ভদ্রং 

করিষ্যন্তি ॥ ১৫ ॥ অব । ভো। পৃচ্ছক ত্বচ্চিন্ত্যং ইষ্ট দেবতাং পৃজয় 

ত্বরিতং নিন্ধির্বিষাতি। ত্বং সর্ধোপকারী চ অতোভক্তা! 

ইঞ্টদেবতাং পুজয় অন্তচ্চ মহাপুরুষেণ মহত্তা কষ্টেন প্রভূতকালে 
লয়ঃ সিদ্ধিঃ কর্তুং ন শক্যতে। তদিষ্টদেবতাং পুঁজয় ত্বরিত- 
মেব সিদ্ধাতে ॥ ১৬ ॥ ইতি অপ্রকরণং ষোড়শং সমাপ্তং । 

ববব। ভো পৃচ্ছক ত্বং শুণু যচ্চিন্ত্যং তৎ সিদ্ধির্ভভোব 

তশ্মিন্ সিদ্ধে মনোগতং তব গুভং ভবিষাতি নাত্র সনেহঃ ॥১৭॥ 
বৰঅ। ভে পৃচ্ছক ত্বচ্চিন্তাং সিদ্ধাতি কিন্তু কম্তচিদ্িশ্বাফম7 কুরু 

বহবঃ শত্রবঃ সম্তি তে বিরূদ্ধং কুর্বন্তি তবাগ্রে স্ততিং, কুর্তি 
বদস্তি চ তে দৃষ্টা সর্বদ] বিশ্বীসং মা কুরু। অন্যচ্চ যদি কুত্রাপি 

গমনং বাঞ্চসি তত্র তব শুভং স্তাৎ ॥ ১৮ ॥ ববজ। ভো পূচ্ছক ত্বং 

যত্র তিষ্ঠসি তত্রৈব তিষ্ঠ যদি কুত্রাপি গস্ত মিচ্ছসি তর্থি তদ্ ভয়- 
মর্থলাভশ্চ দৃশ্ঠতে । তদ্বিহায় অন্তৎ কার্ধ্যং কুরু যদ্যপ্যধুন! 

অন্ত কার্ধাং নাস্তি তথাপি গমনং চিন্তাং মা কুরু | যদ চিন্ত- 

সি তদ। ইষ্টদেবতাং ভক্তাযা পূজয় স। তেইভিমন্তং করিয্যতি ॥১॥ 

বদব। ভে পৃচ্ছক ত্বচ্চিন্ত্য মিদং বিষমং ন সিদ্ধাতি। যথা 

কৃতত্স্ক কার্যং ন পূর্ধযতে তাদৃশমপি ন সিদ্ধাতি প্রলাপেইপি 

কৃতে ২স্মিন স এব ভবিষ্যতি কিন্তু কশ্টিদ্দিবসে সিদ্ধযত্যেব নার 

৯৬৯০ 



পশাকেরলী। ণ- 

সন্দেহঃ ॥২০॥ বজব। ভে! পৃচ্ছক ত্বচ্চিন্তাং কিঞ্চচ্চাঞ্চল্যং 

বন্ততে তৎ তাজ তদা তব শুভং ভবিষাতি চিস্তাধেদাদিকং 

বৃথ। করোষ্ধি সম্প্রাতং তব গুভং দ্িনং ন বিদ্যতে তব মৈত্রমপি 

শক্রত্বমিদানীং গতং অতঃপরং তৰ পুণ্যেন শাস্তচিত্তেন সর্ধং 

শুভং ভবিষ্যতি ॥২১ ॥ ববদ। ভে। পৃচ্ছক ত্বচ্চিন্তাং মহাকষ্টে- 

নাপি সহায়ং বিন। ন সিদ্ধযতি যথা কুণ্তস্তিতবন্ধিঃ সহায়ং বিন! 

গন্তমশক্ত স্তাদুশ মিদং কিস্তবধুন! কিঞ্িন্বং ন দৃষ্ঠীতে তেন বলং 

সহায়েন সিচ্গযন্যেব নাত্র সন্দেহঃ ॥২২॥ বদদ। ভো পৃচ্ছক 

তে শক্ররাস্তে তব বিমনা খেদতেো। বহুতরং ছুঃখ মন্তুভূতং কিন্ত 

সাম্প্রতং শুভমান্তে তব চিস্তিতং সর্বং সিদ্ধাতি ॥ ২৩ ॥ বদঅ। 

তে পৃচ্ছক যণ্র গন্থমিচ্ছসি ত্বং তত্র গতে অশেন আসনার্থলাভে। 
দশ্ততে কিন্ত তন্মধ্যে তব কিঞ্িদ্বোগমপি ভদ্রং ভবিষাতি অন্তচ্চ 

কেনচিৎ পুরুষেণ সহতব কার্মাং কেচি দধুনা ভদ্রং ভবি- 
ফ্যভে]২৪॥ বজদ। ভে! পূচ্ছক ত্বচ্চিন্তিতং ছুংখসাধ্যং সাম্প্রতং 

তব্ মিত্রমপি শক্ররিবান্তে চিন্তাং বিহায় ইষ্টদেবতাং পরি 

পুজয়তেটনব সর্ধবং সিদ্ধ্যতি প্লুবং নাত্র মন্দেহঃ ॥ ২৫ ॥ বঅজ। 
ভে। পৃচ্ছক যত্র গত্থমিচ্ছস্ি তত্র ত্বং গচ্ছ তত্ানায়াসেন দৃশ্ঠতে 

ভবিষ্যতি চিন্তাফলঞ্্রিশ্চ সব্ধার্থসিদ্ধিরপি ভখিষাতি কিস্তু তত্র 

গত্বা ধৈর্যোন কাধ্যং কর্তব্যং ভবতা ॥ ২৬ ॥ বজল। ভে পৃচ্ছক 

ত্বচ্চস্ভতিতং সিদ্ধিভবিব্যতি । কিন্তু ভব্তঃ ক্লেশোভিবর্ততে 

ততঃ সোহশক্ত স্তখাপি বন্ধুবলেন কেশে ন পদ্ধতি সর্বান্নৈৰ 

কাধ্যং সিদ্ধি ভখিষ্যতি ॥ ২৭ ॥ বমব। ভো। পৃচ্ছক তচ্চিন্ত্যমিদং 

শক্রবহুলং ন সিদ্ধাতি ততঃ যন্দে কৃতে কষ্টং প্রাপ্যন্তি অতস্তস্কে 

ন্যান্যচিস্তয়ন্ তত্র সর্ব্বেব সিদ্ধিরান্তে ॥ ২৮ ॥ বদজ। ত্বচ্চিন্তা- 

মপি অপগস্ভবং যথা নৌকা নৌকথয়! কণ্চিৎ সমুদ্রং তর্ত, মিচ্ছতি 
তাদৃশ মিপং কিন্তু দৈবাদ্ যদি ন সিদ্ধাতি তদা কষ্টং ভবি- 
ফাতি॥২৯॥ বঅন। ভে পৃচ্ছক ত্বচ্িন্ত্য মিদং ছুঃখসাধ্যং 

/ কিন্ত ধশ্মবলেন সিদ্ধ্তি যদি ধন্ধং কর্ত ংন শক্যতে তথা তেন 

পিদ্ধতি অন্যথা ছুঃখসাধ্যং ॥ ৩ & বঅব। ত্বচ্চিন্তা মিদং 

তুর্ণং ন সিদ্ধাতি প্রকাশানপ্রকাশাঞ্ধৈব নাপুরয়ন্তি অতঃ সাম্প্রতং 

কাধ্যং ন সিদ্ধাতি এতদ্বিহায় মন্তচ্চিস্তমতঃ সিদ্ধির্বত্যেব ॥৩১। 

বঙ্গঅ। ভে! পুচ্ছচক সাম্প্রতং তে পুথ্যং দৃশ্ততে সাম্প্রতং 

ত্রচিচন্তা্চ সর্ব" মানসং সিদ্ধিমিষাতি ত্বচ্চিন্তাং দেবোইপি নাশ- 

গ্রিতুং সমর্থঃ ॥ ৩২ ॥ বপ্রকরণং দ্বিতীয়ং সমাপ্তং। 

অজজ। ভো পুচ্ছক ত্বচ্চিন্তাং ক্রমেণ সিদ্ধ্যতি যথা বালাদিবৃদ্ধিঃ 

তথ! ক্ষীণশন্দ্রোবৃদ্ধমাপ্পোতি তাদৃশমিদং আাম্মনোবিরদ্ধানপি 

নাশয়িষ্যতে ॥৩৩॥ জজদ। ত্চ্চিন্তাং সাম্প্রতং সিদ্ধিমপি ন সিদ্ধাতি 
তদদৈবং তত্র খেদং মা কুরু ইঞ্টদেবতাং পুজয় তে ন গিদ্ধাতি ॥ 
৩৪ ॥ জজঅ। ত্বচ্চিন্তাং শত্রব স্তে ত্বয়ি বিরুদ্ধং চিগ্তয়স্তি বদস্তি ত্বৎ- 
সমীপে মায়াং কুর্বস্তি তেষাং বিশ্বাসং ম! কুক দীর্ঘকালেন পুণ্যেন 
সিদ্ধাতি ॥৩৫॥ জজব। সাম্প্রতং শুভমাস্তে তেন ত্বচ্চিন্তাং সিদ্ধাতি 

ইষ্টদেবনাং পুজয় বিরদ্ধাশ্চ বিগ্বানি ভবিষাস্তি মন:পেদং তাজ ॥ 
৩৬ ॥ জবদ। ভে! পৃচ্ছক যদা ত্বং পৃচ্ছসে তদ1 দৈব প্রসন্ন তা দৃশ্বাতে 

তেন সাম্প্রতং তে চিন্তাং ন সিদ্ধাতি ইষ্টদেবতাং পুজয় দীর্ঘকালেন 
সিদ্ধাতি এতদ্বিহায় চিস্তয়ত দেবসিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥ জজব। 

সাম্প্রতং ত্বচ্চিন্ত্যং ন নিদ্ধাতি ইষ্টদেবতাং পূজয় অগ্রে তে দিনং 
বিষমং গতং সাম্প্রতং শুভং তিদ্যত্তে নাত্র সন্দেহঃ ॥৩৮৪॥ জদজ | 

তবচ্চিন্ত্যং সিদ্ধাতি ন সিদ্ধ্যতি বা ইতি মহাসন্দেহোবিদাতে শত্রু- 

বহুলং ধলাধিকং ত্বশ্মিত্রমপি শুভং ন দৃশ্ততে তছুপশাস্তা্থং ধন্ম* 

কুরু তেন সর্বং সিদ্ধাতি ॥৩৯॥ জঅদ | কুত্তচিৎ কম্মণি সংশ্যজা 

অন্যত্র কাচিৎ কুশলবার্তী কুত্র স্থানাদাগনিষ্যতি ততঃ পরং ক্তে 

শুভং॥ ৪০ ॥ জঅজ । ত্বচ্চিন্ত্যং বহবঃ সাধকাঃ সন্তি তেন তৃণং 
ন সিদ্ধ্যতি। ফদ্দি কষ্টেন সিদ্ধ্যতি তদ। বহুজনৈ ব্বিরোধঃ শ্তাৎ। 

অতোধৈ্যমানেন তিষ্ঠ কতিচি? দিনানি স্থিত্বা শুভং ভবিষ্যতি । 

৪১ ॥ জঅব। তচ্চিত্তেংন্মিন্ হর্ষোনাস্তি শক্রবহুলত্বং জন্মাতে 

কর্খণি পরলে।কোনান্তি ইহ বিরোধঃ স্তাৎ। অতঃ শক্রতঃ 
খেদো ম! কুরু তছুপশান্ত্যর্থং ধন্মং কুরু ইঞষ্টদেবতাহোমাদিকং 

কুরু তেন সর্ধং সিদ্ধি ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥ জঅজ | শেষ্ঠচিন্তয 

মকম্মৎ সাধ্যতে ত্বয়। চিরফাল মনেকসাধনাদিকং কৃতং তথাপি 

ন সিদ্ধাযতি ইদানীং অনায়াসেন সিদ্ধিরাস্ততি অর্থসিদিরাণ্ডে ই 

দেবতাপৃজাহোমদানাদিকং কুরু তেনৈব মনোগতং সর্বাং সিদ্ধা- 
তি ॥ ৪৩ ॥ জৰৰ। ত্বচ্চিন্ত্যে শত্রবঃ সন্তি তত্র ভয়ং মা কুরু তে- 

নাপ্যকন্মাত্তব ভদ্রং ভবিষাতি ॥ 8৪ ॥ জদঅ। তবচ্চিন্ত্য মতীব- 

গহনং ভয়দায়কং মহাকষ্টেন সিদ্যাতি' যথা দুর্গমধ্যে কশ্চিৎ 

স্থথং লভতে । তদ। তে গমনং চিত্ত! প্রাপ্সাতে তত্র কেটিৎ 

প্রতিষেধকাঃ সন্তি ভেষাং বচনং ম] কুর শ্রবণম্। কিঞ্চাভাঞ্া- 

কারণমিমং দেবতাপুজাদানাদিকং কুরু তেন সর্ঝং সিন্ধ্যতি ॥৪৫॥ 

জবঅ। ত্বচ্চিন্ত্য মতীবগহনং কষ্টসাধ্যমিদং ছ্গ্লাস্তব বিরুদ্ধং 

চিত্তয়স্তি কৃর্বস্তি চ তেষাং বচনমেব হৃদয়ে কঙা তত্শাপ্তার্থং ই&- 

দেবতাপুজাদানাদিকং কুরু তেন মনোগতং সব্বং সিদ্ধাতি 08৯5।, 

জবজ। ভে! পৃচ্ছক শূণু ত্বচ্চিন্ত্যমিদং ছুষ্টৈগ্রত্তিং নষ্টং তথাপি 

ইঃ কদান্থগহাঃ। কদাচিষ্ভদ্রং *বদতি অতো! ছুঃখ্যসাধ্যং | 



৮ পাশাকেরলী । 

কিন্ধ পুথ্যাদিকং কুরু তেন যত্বং বিন] ন সিদ্ধ্যতি ॥ ৪৭1 জাদ। 

ত্বচ্চিন্তামিদমতীবগহনং স্বর্গকুস্মমমিব ছুঃসাধ্যং তত ইষ্দেবতা- 

পুজাদানাদিকং কুরু তেন সিদ্ধ্যতি নান্যথ! ॥ ৪৮ ॥ ইতি জ প্রক. 

রণং তৃতীয়ং সমাপ্তং। 
দদদ। ত্থচ্চিন্ত্যং নিজেষ্টং শৃণু পৃচ্ছক ত্বং পর্ণপ্রয়োজনং 

ভবতে। মনসি বিদ্যতে কেনচিদকন্মা ত্তচিন্ত্যং তত্রং করিষ্যতি। 

অনেকহর্যঃ স্াৎ পুত্রকশ্ঠ পুত্রোৎপত্ত হর্ষঃ স্তাৎ অতঃপরং তব- 

ভাগামপ্যান্তে তেন সর্বং কল্যাণভাঙজনোভবিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥ 

দদদ। কুত্রচিৎ ত্বং গন্তমিচ্ছসি তত্র গতে ধনপুত্রমপি প্রাগ্গ্যসি 

তদ।পি নাশোভবিষ্যতি শুতঞ্চ ইদন্তে পুণ্যেনৈব সন্দির্বিষ্যতি। 

সাম্প্রতং শুভমান্তে আলম্তং তাজ ভয়ং ম৷ কুরু শক্রভ্যোনিজ- 

চিন্তাং সাধয় ॥ ৫০ ॥ দদম। কুত্রচিৎ ত্বং গন্তমিচ্ছ তত্র গতে 

ধনপুলং প্রাগ্স্যসি নাশোভবিষ্তি অতে। গমনাশাং মা কুরু 

সাম্প্রতং তে শুভদ্দিনং তত্রৈৰ তে সর্ধং শুভং করিষ্যতি ॥ ৫১ ॥ 

দদজ। ত্বচ্চিন্ত্যমিদং কঠিনং সর্কে জানস্তি ত্বমত্র যোগ্যোপি ন 
ভবনি কথমপি। তৎসিদ্ধিঃ স্তাৎ তদ1 বছুভির্ভনৈধিরোধঃ স্তাৎ। 
অতোযত্বেন তাজ্যং ॥ ৫২ ॥ দদব। ত্বচ্চন্ত্যমিদং গহনং 

তথাপি তে পুণ্যেন ভবিষাতি | যথা গাবস্ত পুরোযাস্তি তাদৃশ- 
মিদং পুণ্যসাধ্যং কিন্তু সাম্প্রতং তব পুণ্যমান্তে তেন সর্বং শুভং 

ভবিষ্যচি ॥ ৫৩॥ দদজ। ত্বচ্চিন্ত্যে সর্বশৈথল্যন্তে তত ত্যজ 
তৎকশ্ম কুরু তেন কন্মমণ৷ সর্ব্ং সিদ্ধি্যান্তস্তি সম্প্রতি চিন্তা তে 

বর্ততে শত্রবো বিরোধকাঃ সস্তি তন্বচনং ম! কুরু শৃগু তব পুণ্যেন 

তে শুভং ভবিষ্যতি ততন্তে শুভং॥৫৪॥ দজঅ। ত্বচ্চিন্ত্যং সিদ্ধিদং 

তত্র শত্রবো নিষেধকালং বস্তি কিন্তু খেদমত পরিতাজ তৰ 
পুণ্যফলোদয়োহধুনা! ভবিষ্যতি তেন গুভং ভবিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥ 

দ'অব্ধ। ত্বচ্চিন্ত্যং বলৈঃ সাদ্যং ধঙ্মেণাপি চ সাধ্যং অতোধন্মং 

কুরু তেন মনোগতং সর্বং সিদ্ধির্ভবিষ্তি অতন্তে শুভর্দিন- 

মপ্যান্তে তেন সর্ধং শুভং ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥ দবব। ত্বচ্চিস্ত্য- 

মতিগহনং কথমপি কর্তুং ন শকাতে ঘত্র ত্বমসমর্থ স্তত্র কলহো 
নিরুদ্যোগমপি নিশ্রয়োজনং তত্র খেদং মা কুরু যদি কখমপি 
সিদ্ধাতি দৈবাৎ তদ! তদৈব বুধ। অপি ন জানত্তি ততঃ কি মত্র 
গোপ্যেন ॥ ৫৭ ॥ দবদ । ত্বচ্িস্তামনায়াসেন সাধ্যং ত্বয়। তত্রার্থ- 
লাভোহপ্যান্তে ইদস্তে চন্্রবৎ সন্তোষং করিষাতি তব শুভদিন 
মপ্যান্তে তেন সর্বং কল্যাণভাজনেো। ভবিষাতি || ৫৮1) দজব। 
ত্বচ্চিন্ত্যেইস্মিন্ কর্ম্মণি ধনলাভোত্নায়াসেন দৃষশ্ঠতে গতমপি বস্ত্র 
লভ্যতে কিন্তু স এবো বিরুদ্ধমালোচয়স্তি তত্র ধৈর্য্যং কুরু 
মুনেরিব ধৈর্য্যেন তৰ সিদ্ধমিষ্যতি ॥ ৫৯1 দঅব। ত্বচ্িস্তো- 
ইম্মিন্ কর্মণি কিঞ্ষিদিব্যফলঃ অস্তারিষ্টশাস্তযর্থং ইঞ্টদেবতাং 
পৃজ্যতাং অতস্তে শুভদ্দিনং তেনৈব বিশেষং শুতফলং তবিষ্যতি। 
অতঃ স্থিরোভব মনঃসস্তোষং কুরু ॥ ৬০ ॥ দদঅ। ত্বচ্চিন্ত্যং 

মহাগ্সিরূপং তেনার্থনাশঃ স্তাৎ ত্বং নজানাসি দিবসং সামান্টো- 
স্তেন সহাপি ত্বং তত্র থেদং মাকুরু তেনাযাচিত মপি বস্তং 

প্রাপ্প্যদি ॥৬১॥ দবজ। ত্বচ্চিন্তে২শ্মিনর্থলাভস্তে তথ! বিরূদ্ধেভ্যো 

ভয়ং তদিদস্তে কণ্ম অতঃ স্থিবীতৃত্ব! সংত্যজ শুভদ্দিনং তেন ভড্রং 
ভবিষ্যতি ॥ ৬২ ॥ দবঅ। ভে পৃচ্ছক শণু ত্বচ্চিস্তে২শ্মিন্ শত্রবঃ 

সম্তি তেষাং বচে৷ মা শুণু ত্বং অতঃ স্থিীভূত্ব। কার্ধযং সাধয় 

পূর্বং তে রিষ্টিদ্রিনং গতং বিরুদ্ধেভ্যুঃ কিঞ্চিৎ কুত্রাপি গন্ত- 
মিচ্ছসি তত্র গতে কিঞ্চিদিষ্টং কিঞ্চিদনিষ্টং তছুপশাস্তার্থমেষ্ট- 

দেবতাপুজাদিকং তেন সর্বং সম্তোষং করিষ্যতি ॥ ৬৩ ॥ দঅদ। 

ভে পৃচ্ছক ত্বং শৃণু ত্বচিন্ত্যমিদং তৃর্ণধ ন সিদ্ধাতি মহত! 

পুরুষেণ কেনাপি তব কাধ্যং করিধ্যতে ততঃ স্থিরোভব আর্তং 

ত্যক্জাতীষ্টং সাধয় ধৈর্য্যেণ সর্বং সিদ্ধ্যতি ॥ ৬৪ ॥ ইতি দপ্রকরণং 
চতুর্থং সমাপ্তং। 

ইতি শিবভাধিতং মন্ত্র যোজপেৎ স তু বর্গফলং লভেৎ 
প্রকটন্তস্ত ইঞ্টে! ভবিষ্যতি । 

ইতি শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ফলিতজ্যোৌতিষে 

পশাকেরলী সমাপ্ত। ৷ 

স্প্রে 
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গণপতি গুরু পাদানস্তোজসংস্যাক্তিতাত্ব! 

গণকগণগুরংস্তান্ গর্মুখ্যান্ প্রণম্য | 

যবনগহনভাষ! গুঢ় সন্দর্ডগর্ভং 

রমলমমলশাস্ত্রং তত্লুবোধং করোমি ॥ ১॥ 

গণপতি ও গুৰদেবের পাপঘ্মে মনঃসংযোগ পূর্বক 

গর্গপ্রভৃতি জ্যোতির্বিদৃ গুকগণকে নমস্কার করিয়! ছুর্ববোধ 

যবনভাষার রচিত, অতএব গ্ঢার্থ ও নির্মল এই রমল 

শাস্ম সাধারণের বোধগম্য করিব । ১। 

গণয়িতুমুদ কবিন্দুং নীরদেইপ্ুযুৎসহেদ্যো! 
বিয়তি রচয়িতুং ব৷ চিত্রমুদ্যুক্তচেতাঃ । 

. গ্রহগণমখিলং যো! মুষ্টিনা কষ্ট মিষ্টে 

রমলমমলুনর্ঘস স্বয়ং স্বীকরোতু ॥ ২॥ 

ফিনি মেঘরাশিস্থিত জলবিল্ছ গণন! করিতে পারে, 
যিনি আকাশমণ্ডলে চিত্র রচন] করিতে সমর্থ হন, যিনি, 

নভোমগুলব্যাগী গ্রহগণকে মুটিদ্বারা আকর্ষণ করিতে 
পারেন অর্থাৎ আকাশস্থ গ্রহগণের গতিস্থিত্যা্দি করতল 

স্থিত গুরব্যাদির ন্যায় জানিতে পারেন। তিনি স্বয়ং এই 
নির্শল রত স্বীকার কৰকন ।২। 

পুরা যবনপুঙ্গবৈঃ কলয়িতুং ত্রিকালজ্ঞতাং 

দা দমহবাভিবাদনবশাৎ সমাসাদিতং 

অলন্ধ মমরৈরপি স্বগুরুসতরূপাসাগর! 

সদ্য রমলাম্বতং স্বমতিবুদ্ধমুর্ধায়তে ] ৩॥ 

প্রাচীনকালে ববনাচার্ধ্য প্রভৃতি প্রধান প্রমীন 
জ্যোতির্বিদ- পণ্ডিতগণ ও ম্নুনিগণ ভুত ভবিষ্যৎ বর্তমান 

রূপ ত্রিকালজ্বত্ব লাভের প্রত্যাশায় বহুমত্বে যে শাস্ত্র 

প্নংগ্রছছ করিয়াছেন, যে রমল শাসক্স দেবগণও লাভ করিতে ৷ 

আমি গুকর সমর্থ হন না সেই রমলামৃত অদ্য 

রমলপার্কি গণনা 
০... 

রুপাসাশর হইতে স্ববুদ্ধি অনুসারে যথাশক্কি উদ্ধার 
করিতেছি । 

অথ রমলশান্ত্স্ত পাশকপ্রধানত্বাৎ তত্রাদৌ পাশকনির্্বাণ' 

বিধিরুচ্যতে ॥ 

. ব্লমল শাস্ত্রে পাশকের প্রধানতাহেতু সর্ধাগ্রে 

পাশক-নির্মাণ-প্রণালী কথিত হুইতেছে। 
উন্ধং শূন্যচতুষ্টয়ঞ্চ তদধঃ শূন্যদ্বয়ং পার্খর়ো- 
হ্বেটকং দ্বোেকমিতি ক্রমেণ শসকলানষ্টৌ বিধায় দ্বিধা । 
প্রোত্বা! লৌহশণাকয়োরথ চতুস্তত্বা্মকান্ ভাবয়েং 
হুর্য্যে সায়নমেষগে বায়নগে শুনোঃ সমালন্তয়েৎ ॥ ৪ ॥ 

অধধাতুদ্বার পাশক নির্মাণ করিবে। এক একখানি 

পাশ! তিন অঙ্গুলি পরিত দীর্ঘ হইবে, প্রত্যেক পাশা 

সমচতুক্ষোণ ও চতুষ্পার্খবিশিষ করিতে হইবে । এই 
রূপে পাশক নির্মাণ করিয়। তদুপরি বিদ্ধিপাঁত করিবে । 

বিন্বিপাতেরক্রম ত্রই__পাঁশকের উপরি পৃষ্ঠে ৪ চারি শৃনা, 

নিম্ে ছুই শুন্য এবং দুইপার্খে তিন তিন শুন্য অঙ্কিত 

করিবে। এইরূপে অফপাশক নির্মাণ করিয়া ভছুপরি 
বিন্ষিপাত করিয়। লইবে। পরে চারি চারি খানি প/ঃশক 

লগ্বালমি উপর্দ,পরি সাম্্বিত করিয়া তাহাদের মধ্যে একটা 
লৌহ শলাকা প্রোথিত করিয়া বন্ধ করিয়া! রাখিবে ॥ এই 
লোহু কীলক এইরূপে প্রোথিত করিতে হইবে যেন 

পাশকম্নকল যথেস্ছরপে ঘুরিতে পারে অর্থাৎ পাঁশক 

ক্ষেপণ করিলে সকল পাশ একভাবে না পড়িয়া! সকল 

পাশাই পার্খ পরিবর্তন রূপে পতিত হয়। 
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এক এক লেখুহ কীলকে চারি চারি খানি পাশ! 

আবদ্ধ থাকিবে সুতরাং আট খানি পাঁশকে যে দুইটী 
পাশক-সম্টি হইবে তাহ দ্বারাই প্রশ্নগাণনাদি করিবে। 

এ পাশক-চতুষয়কে তত্বচতুষয়ন্বরূপ ভাবনা 
করিয়! পাশক প্রয়োগ করিবে । চৈত্র মাসের যে দিবসে 

দিবা ও রাত্রি সম;ন হয়» এবৎ তিথি নক্ষত্র উত্তম থাকে 

সেই দ্িবদ এতদ্দেশীয় পণ্ডিতের! রমল পাজি গণনা 
করিরা থঠকেন। : এরুপ দিবসে রাত্রিতে পাশক প্রস্তত 

করিবে । ৪। 

এযাং মতে তত্বচতুষটযন্ত্বাচ্চতুর্ভিরক্ষঃ সবালৈঃ প্রদিষ্টঃ 1, 
অক্ষদ্বরং প্র্কথাপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিযুগ্মগ্রহণায় বোধ্যং ॥ ৫ ॥ 

রমলাভিজ্ঞ পণ্ডিতনণ চারি তত্তম্বীকার করেন, অত- 

এব চারি চারিপাশকে, এক এক পাশক কথিত হুইল । 

চারি পাঁশকে যে এক পাশক হইবে এইরূপ ছুই খানি. 

পাশকদ্বারা, প্রশ্নের শুভাশুভ জ্ঞান হইয়৷ থাকে । &। 

ইতি পাশকনির্্মাণম,। 

তূতীয়পঞ্চমন্ত্রয়োদশীষু তারিথাস্থ 

নোনযোড়শৈকবিংশগঞ্চবিংশকানু 
পাশকৌ চতুঃপ্রবধিংশতৌ চ নো শনৌ ভূগো 
কুপিনোনসাদ্ধনামতংপরং দিধানিশি গ্ষিপেত্ সুধীঃ ॥১॥ 

মাঁসের ভূতীর» পঞ্চম, ত্রায়োদশ, ষোড়শ একবিংশতি 

চঙুর্বিংশতি, পঞ্চবিংশতি এই সকল দিবসে» শুক্রঃ শনি 

ও মঙ্গল বারে দিবা সার্ঘপ্রহরের পর এবং রাত্রিতে 

পণ্ডিতগণ পারি পাণনা করিতে নিষেধ করেন । ১। 
শুভবারদিনে শ্রদ্ধনক্ষত্রে শুভনোগকে। 

পূর্ণচন্্রবলোপেতে মুহুন্তে পাশকৌ দ্গিগেহ ॥ ২। 
শুভবার, শুভতিথিঃ শুভনক্ষত্র, শুভ যোগ ইত্যাদি 

সর্বপ্রকার শুভ সময়ে ও পূর্ণ চন্দ্র বলাম্থিত মুহূর্তে 
পাশক ক্ষেপণ করিয়। গণনা কর! কর্তব্য । ২ 

অথ পাশকক্ষেপণবিধি2 | 

লাখ) শুদ্ধে বাঁসসী সংবসিত্বা নত! পাদাস্তোজযুগ্াং মুরারেঃ | 
থা কার্ধ্যং পাশকৌ ক্ষেপণীযৌ সিদ্ধেশ্,লং তত্র সর্বত্র চেতঃ 1৩১ তাহার ক্রম এই__চারি জায়দার প্রথম শ্রেণীর চারি অঙ্ক 

প্রাতঃন্বান[নন্তর শুদ্ধবস্ত্রদ্ধয় পরিধান পূর্বক নার” 

য়ণের পাদপমদ্ধয়ে নমস্কার করিয়া স্বীয় অভিলযিভ 

কার্ধ্য ্মরণ করত প্াশকদ্বর ক্ষেপণ করিবে । ৩ | 

অথ প্রস্তারোৎপাদনার্থং রেখা শুন্যজ্ঞানং। 
শুন্যং শূন্যে শূন্যযুগ্মে চ রেখ1 
রেখাশৃন্যে শুনামেবাহরারধ্যাঃ | 

রেখারেখাভ্যাঞ্চ রেখেবলেখ্যাঃ 

প্রস্তারেহম্মিন্ বামতো ধামলেখ্যঃ ॥১॥ 

এক খণ্ড প্রস্তর বা. কান্ঠফলকের উপরে পাশকদ্বয় ক্ষেপণ' 
করিয়। তাহাতে কিরূপে শিকলপ্রস্তৃত করতে হইবে তাহা 

কথিত হইতেছে, পাশকের উপরি. অঙ্কিত শুন্য দ্বার] 
রেখা! ও শুন্য, পাঁত করিয়। যে একপ্রকার চিত্র অঙ্কিত 

করিতে হয় তাহাকে জায়চ'বা চেহারা বলেঃ এই জায়চ। 

শোলটি, প্রস্তুত করিয়! গণনা করিবে । ষোড়শ জারদার 
অনুসারে প্রশ্নের শুভাশডভ ফল নির্ণয় করিবে । এই 

গ্রন্থের প্রথমে য়ে দুইটি. চিত্ত অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা 
দৃর্টি করিলেই জায়চার বিষয় বিশেষ 'ভীনিতে পারিবে । 
পাশকদ্বয় ক্ষেপণ করিলে যে ভাবে-স্থির হইবে মেইরূপে 

রাখিয়া. ছুই খানি পাশা সমভাবে একত্র মিলিত করিবে । 

ইছাতে দুষ্ট হুইবে.যে পাশকদ্বয়ের অন্তর্গত যে আট খানি 
পাশা আছে তাহা উর্ধাধোভাবে ঢুই ছুই খানি করির! 
মিলিত হুইয়] চারি ভাগে বিভক্ত হুইয়া৷ রহিয়াছে এ 

চারি ভাগ হুইতে চারিটি শিকল করিতে হইবে । এই 
শিকল দক্ষিণ দিকৃ হইতে আরম্ত করিয়া বামদিকে' 

স্থাপিত করিবে । 

পাশা ক্ষেপণ করিয়া তাহাতে যে রূপ শুন্য দুষ্ট হইবে; 

তদনুসারে শুন্য কিম্বা ,রেখাপাত করিয়া জায়চ। প্রস্তত 

করিবে । পাশকের পার্খে এক শ্রেনীতি একটী শুন্য দু 

হইলে জারদাতে একটী শুনা বসাইবে এবং এক শ্রেণীতে 
ছুইটী. শুন্য থাকিলে একী রেখাপাত করিবে । এইরূপে 

পাঁশকের চারি খণ্ড হইতে চারিটী জায়দা প্রস্তুত 'করিয়। 
এই চারিটী হইভে অপর চারিটি, জায়দা করিতে হুইবে। 
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» গ্রহণ করিয়া! একটি, দ্বিতীয় শ্রেণীর চারি অকত্বারা অপর | থণুদ্বয়ং তবতি পঞ্চদশঞ্চ তেন 
একটি, তৃতীয় শ্রেণীর চারি অঙ্ক লইরা অন্য একটি এবং সাদোন যোড়শমিদং যবনোত্বমোক্কং ॥ 
চতুর্থ শ্রেণীর চারি অঙ্ক হইতে আর একটি চেহারা অথ তত্বজ্ঞানং। 
অঙ্কিত কুরিতে হইবে । অগ্রনী রসুববক্রমেণ জেয সংস্কাপ্রযাদিকানাং চতুর্ণাং। 

অথ প্রস্তারনিষ্নাণার্থং খগুজ্ঞানং | আদ্যকযাং বর্তমানঞ্চ পঞ্চ নব স্তাতাং ভাবিতৃতে গৃহেষু ॥ 

আদে শৃন্যানি চত্বারি বক্র্বাঘুর্জলং মহী। অথ চতুক্ষসংজ্ঞা । 
তক্বারোহাবরোহাভ্যাং তত্র খগ্ডানি ষোড়শ ॥ ১ আদাং মহাস্তং দ্বিতীয়ং বনাতং মুত্বরদাতং তৃতীয়ং বদস্তি। 
আদিশৃন্তস্ত লহ্ানং মন্কীশং তদ্বিপর্য্যয়ঃ | চতুর্থমেধামপিজা যদ! তং চতুশ্চতৃক্ষেঘিতি বামসংজ্ঞা ॥ 
দ্বিতীয়শৃন্তং হুমরা সব ব্যন্তাবমাজকং॥ ২ অথ কেন্দ্রপণফর্য্যাপোক্লীবগৃহজ্ঞানং | 
শু্্বয়মুখপ্রাস্তং নসর্য়মুচ্যতে। আদাং তুর্ধ্যং সপ্তমং দশমং ধ্বিতীয়পঞ্চাষ্টেকাদশঞ্চ। আদিতৃতীয়শুন্তেন বাস্তেন কবজদ্বয়ং ॥ ৩। 

ভৃতীয়ষট.নবভাম্রসংজ্কেন্দ্রীপণফধ্যাপোরীবজ। ॥ মধ্যশূন্তদ্বয়ং মধ্যবিরেখং চেম্তিমোকলে। 
আদান্তয়োস্ত্িশূন্েন ভবে'তামতবে উভে ॥ ৪ অথ তত্বানাং মিত্রোদাপীনশক্রজ্ঞানং। 
্বিশুন্তরেখাশৃ্তেন ব্যন্তৈব ফরহানকী । অগ্নিবাযুজলভূমিমিত্রতা বহ্রিভূম্যনিলবারূ্যদাসিত1। 
সর্বশূন্তং তরীথং স্তাৎ সর্বরেখং জমাতকং ॥ ৫ ॥ বকিবার্ধানিলতূমিশক্রতা যাবনেক্্রবিদ্ব টৈরুদাহৃতা ॥ 

ইতি যোড়শখণ্ডান্ানং। অথ রমলাবলোকনার্ধং দশক্রমানাহ। 
জর ডে চা 55 হক্সারধ্যমাআদমুসললসানাং মীজাজহর্াজদবিজ দহানাম্। 
রি ূ  - ূ ্ ০ | -- | ৬ ূ র আদ্যাব্হানাং শকুনাবধীনাং ক্রমাদদশৈতে রমলক্রমাঃ সুযুঃ | 

7 412 অথ প্রথনং তত্রাব্হোৎপন্তিপ্রকারমাহ | 
14 7 একদ্বিতর্ধ্যা ্ টভিরাণ্ড বুদ্ধ! নামাক্ষরাক্থৈ: ক্রমমবাহন্ত। 

_» 70151005010505025 অগ্যাদিতত্বানি বন্থগ্রহ্ষু বিবিচ্য লেখ্যানি ততঃ ক্রমেণ ॥ 
অথ যোড়শখগুনামানি | অথাব্দহবদন্যক্রমানপ্যাহ। 

লহানং ছমরা তথ! চ নসরৎখারীজবাষাজকে। অয়োদশাদ্বা দশতশ্চতুর্দশাদ্বিলোমলেখ্যাদ্গৃহভোবহস্ত। 
কজ,দৃখারিজ ইন্তমাথ অতবেখারীজমংকীশকৎ । ক্রমায়ঃ যোড়শকোষ্ঠকাঃ স্থাহুক্সাধ্যম। আদইতি প্রস্দ্ধাঃ। 
উতর কজদদাখিলঞ্চ ফরহাথোনাসরদ্দাখিলং । | যদবাহন্ত প্রথমং গৃহং স্তাত্বদেৰ যন্ত তৃতীয়ং বদস্তি। 
নক্যাখ্যাতবদাধিলে তরিখজামাতেষহে যোড়শ ॥ এবং ক্রমাৎ যোড়শমন্দিরাণি মুসল্লসং সংজনয়স্তি সদ; 

অথ প্রস্তারনিম্মাণবিধিঃ। ইতি মুসল্লসক্রমঃ। 
আদ্যং খণ্ড চাদ্যথওদ্বয়।ৎ স্তা- অথ মীজাজক্রমঃ | 

দিখং রেখাস্তানি চত্বারি কৃত । কদ! নখাভ্যাং রবিরত্র শুক্রঃ ফর্হাতবেদাখিলসংজ্ঞকাভ্যাং । 
তিথ্যগ্গত্যাগ্যাদি হা রি ইন্তমাজমাতে তু বুধস্ত গেহে চক্দ্রোবযাজেন তরীখকেন। 
পঞ্চাদাটটাস্তানি খণ্ডানি কুরয্যাৎ অস্কীশমুত্কাশনিমন্ির়ে সবে লহং গুরোর্নক্রদদাখিলঞ্চ । 

অথ খগুযুগ্নাৎ খণ্ডোৎপত্তিপ্রকারমাহ। হুতরানকীভ্যাঞ্চ তথ! কুজঃ স্তা দখাকখাভ্যামপি রাহুকেতৃ ॥ 
 আদিত্রিপঞ্চমুনিযুগ্নগৃহৈর্ঘ হাশা- ক্রমেণ চানেন নবগ্রহাণাং গৃহাণি মীজ্জমুদাহতানি । 

রুদ্রান্ুাধ্যভবনানি ভবস্তি তৈশ্চ। ইতি মীজাজক্রমঃ | 

৪৯ 



রমলপাঞ্চি গণনা ॥ 

যবনমতান্বসারেণ বামতে। লেখক্রমঃ | 

1513 8 ৮৬ হাজত 
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রমলপাঞ্চিগণনা । 

অথ হর্যানুক্রমঃ। 
লহ্থানমস্কীহুমরাবযাজনখানদাশ্চাতবদাতবেখাঃ | 

ফর্ানকী কজদদঞ্চ খ্চ জমাতমুৎক্রেত্তমতারিখানি। 
জয়ং ক্রমোহ্্ ইতি প্রসিদ্ধঃ প্রযাবনে্জ্র রমলে প্রদিষ্ট;॥ 

অথাকদক্রমোতপত্তিমাহ। 
ব্বপাক্ষিরামান্ধিভিরজদন্ত দশগ্রহোৎপত্তি রিবাব্হস্ত | 

নন্দগ্রহাদ্গণ্য পুনগৃছাণি তবাদিতৃপান্তমিতানি কৃর্যযাৎ ॥ 

অথ বিজ্দহানুক্রমঃ। 
দ্বিসগ্ুবেদাষ্টভিরবহন্ত রীত্য! তথা বিজ্দহ উহনীয়ঃ ॥ 
লহাথ ফর্থাতবদং বযাজং তরীখকং কজদখারিজঞ্চ। 
হস্তে নকীশঞ্চ নখং তথোৎক্লেম্তমানদাশ্চাতব খং নকী উল 
কদং জমাতং কিলবিভ্দহেশ্মিন্ খণ্ডানি বৈ ষোড়শ কীন্তিতানি। 

ইতি বিজ্দহামুক্রমঃ। 

অথ শকুনক্রমঃ। 
লহ্ং কদং খঞ্চ জমাত ফর্হা উৎক্লাং কি হুত্রা ববজোনথস্থ ৷ 

নদাতবে খানকি চাতবেদ। ইস্তমাতরীখৈঃ শকুনক্রমোতয়ং ॥ 

ইতি শাকুনক্রমঃ। 

অথাবহক্রমমরভ্য দশক্রমাণাঁং রূপাণ্যাহ ॥ 
বথ| বামতো ধামলেখ্য ইচি তদ্যবনশাস্ত্রাহ্থসারাল্লেখক্রমে| 

বোধাঃ। 

অথ দশক্রমপ্রয়োজনং | 

অন্বছে সর্ধকার্ধযাণি হুল্মে আন্তাপ্রবর্তনং। 

অর্জেলব্ধিশ্চ মাআদে কার্ধযসিদ্ধির্বিনাশ্রমং ॥ ১ ॥ 

সুসল্পসে কার্যযসিদ্ধির্নিরগীতে পঞ্চভির্জনৈঃ। 

গৃহান্ুরূপামীজাজে হফে্তাহবর্ণসংগ্রহাৎ ॥ ২ ॥ 
অবদে খওসাক্ষিত্বাৎ বিজ্বহেন্তাদ্দিনাবধেঃ। 
শকুনে নিধিসিদ্ধিঃ ভাঙগশক্রমফলত্বিদং ॥ ৩॥ 

দিক্যালেযু বা রাজ! দশন্বপি জুরেশ্বরঃ | 
রমলেহশ্রিংস্তথা রাজ! মুখ্যঃ ভাদবহক্রমঃ ॥ ৪ ॥ 

ইতীহ রমুলামৃতে যবনশান্্রসিন্বংখিতে 

বিদপ্ধজনবন্দিতে সকলশূন্তরেখাক্কিতে । 

: শিবায় শিবনির্দিতেংক্ষশকলক্রমোৎপাদন- 

প্রকারগিরিপর্ণতাং প্রকরণং জগামাদিমং ॥ 

গণপতির্গজরাজমুখাশুজঃ প্রতিসবং সবরপুজবপুজিতঃ | 

রমলবর্শাণি মর্দমবিদ1 মলং হরতু মঙ্গলমূর্তিরমজলং ॥ 

অথ সাক্ষ্যবলোকনায় বন্থগৃহাণি প্রদর্শ্যস্তে | 
অধ্্যাদীনামষ্টখণ্ডানি পঙক্কৌ 

স্বস্যাং শ্বস্যাং যত্র তত্র স্থিতানি। 

তেষাং তানি স্বগৃহাণ্যাহরেবং 

বোধ্যং রেখাম্বেবনান্তপ্রকার? ॥ 

দিবা শুন্তানি রাত্রৌ। রেখা ইতি ॥ 

অথ সাক্ষিখগুজ্ঞানং। 
গতং বর্তমানং ভবিষ্যং সুধীতি- 

স্তথাকশ্মিকং সাক্ষিখণ্ডং ক্রমেণ। 

স্বতঃ পূর্ববমগ্রে তথাধস্তধোর্ধং 

ত্বপঙ-ক্তে শ্চতুর্দিক্ষু তন্বীক্ষণীয়ং॥ 

ূ ৯: 

বাপ 
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অথ তত্ববর্ণজ্ঞানং | 

অনিংপীতো। ৰায়ুন! পীতরক্রন্তোয়েনাসৌ গীতরক্তঃ সিতশ্চ | 

পৃথ্যাযুক্তঃ পীতরক্তঃ সিতোপি শ্যামাবস্থং রাগমঙ্গীকরোতি ॥ 

(| | 11 
রাঃ চি টা ০ ০ ড় এ রে অং] অং| জাল] শীন | ফেং| মীম্ | তে! হেন অংলং 

9৮ হব না ৮8 

৮3522512 _+-,777727777 অং | বাং| বে |বাৰ্ 
ছি 2 পর ্ ্ 77557772 

ও রর রী ই সু চা চর ঃ ৪ টানি? 

অথ রমলে স্বগৃহজ্ঞানং ॥ বালা লীন আপ লাশ] 

অবহাহুত্রমে যস্য ধত্র খণ্ডস্য সংস্থিতিঃ। 9 এ রি টন ঢ্ হাতি * | রা 
তত্বস্য স্বগৃহং প্রোকং প্রস্তারে তচ্ছুভপ্রদং। | টি টি জি শি রে রি 

অথ রমলে তত্বজ্ঞানং। অং |জং দাদ জে কাক [দীন [কাক কফ সে |জোষ্ 

| আদিপঞ্চমনবত্রয়োদশঘ্বাঙ্গ দিও মন্ুভিরগ্লিমাহতে। 
ূ | | ন৷ চুরি 

খধিরুদ্রতিথিভির্্লংধরাবেদনাগপনবিরাজভিঃ স্বতাঃ। [খও | পৃং ছি রা 21218 

অথ রমলশোধনং। 41818 
তদ1 রমলশোধনং তিথিগৃহে তরীখং মি 

যদ] জমাতমথব! গৃছং বিষমশুনাযমাগচ্ছতি । রং 094৫ 9 9889 রর 
গকোপি রমলক্রমে! ভবতি কন্য ন শ্রেয়সে 
বদাবাহপথ! গৃহাশি রমলং স্বলংকুর্বতে । অথাগ্ন্যা্দিতত্বানাং খণ্ডানাঞ্চ দাখিলখারিজ 

অয়ং হ্র্যান্থক্রম এব তত্বচতুষ্ট়পরত্বেন বর্ণ মুনর্লীবসাবিত জ্ঞানং। 

গ্রহণার তরীথজমাততথগুবর্জিতে1! বোধাঃ। গমনে খারিজমুক্তং দাখিলমাধ্যাতমাগমনে মুন্ক্লীবং 

কদাচিৎ পাশকাভাবে প্রতটর্বদননির্গতান্ দ্বিশ্বভাবং সাবিতসংজ স্থিরত্ববোধায় ॥ 
গৃহীত্ব। চতুরোবর্ণান্ তৈঃ প্রকুধ্যাৎ কুরক্রিয়াং | অথ মুগ্টিজ্ঞানাছ্যপযোগিতত্বসমঞ্ঠি 

ইতি বর্ণগ্রহণপ্রকারঃ। স্বরূপমাহ। 

ধন্ুর্মেষসিংহকর্কটকুস্তকুমারী মকর মকর কুস্তাঃ । 

সিংহত্লমীনবৃশ্ঠিকককীর্ধযাঃ ক্রমেণেশাঃ ॥ 
ইত্যব্বহানুক্রমেণ খণ্ডানাং প্লাশিজ্ঞানং। 

অথাগ্যাদিতত্বানাং রূপবর্ণাদিজ্ঞানং | 
ভবেদমিতবমছৃষ্োমনথষ্যাতিরিক্তোপি জীবে! তবেদ্বাহুতত্বে। 

জলীরে তু মূলাদি ধাত্বাদি ভৌমে চতুতবত্বতত্বং রবিষ্টেঃ প্রদিষ্টং 

অশ্নিঃ পীততঃ খারিজঃ হুক্ষবস্তঃ পীতীভূতঃ শুফউষ্ণঃ স্ুতীক্ষঃ। 
বালঃ প্রোচ্যাহর্ধনীয়ান্ প্রকাশঃ প্রাতর্যামী গুন্ধবস্তঃ স্ৃতিক্ষঃ 
্রীন্র্তঃ সংস্থানমন্তোন্তং চ লঘাবস্থোয়ং পুমানগ্রিরূপঃ ॥ 
রক্তোবায়ু্দীধিলে। দ্বিশ্বভাবে। দীর্ঘঃ পিওঃ কোমলঃ শুফউফ; | 

অপ্নের্নাচন্থো। যুবাহর্বলীয়ান্ সহ্স্তঃ স্তাৎ স দ্বিযামঃ প্রকাশঃ ॥ 

হশ্োদীচ্চর্ত বসন্তঃ প্রতীচ্যো। লঘাবস্থোহ্য়ং পুযান্ বায়ুরূপঃ। 



রমলপাঞ্িগণন] | ৯ 

“ম্জুলং দাখিলং শ্বেতমার্ডং বিশীলং মহর্থাধমং কোমলং শীতবস্ত ॥ | দৃষ্টিক্রমো! দ্বাদশমন্দিরেযু। হষাষ্টমন্বাদশবন্ডিতালি শুভানি 
বলিষ্ঠঞ্চ রাঝো৷ তমস্কং ভ্রিযামোদিশ! চোগ্রাস্থানমন্তাতিলাধঃ | | চান্তানি নবালয়ানি ॥ | 

খত্ দ্বৌ চ বর্ধাহিমৌ প্রৌঢ়কাধ্যং জনং সত্রীচ গুবর্বা তবেততবরূপ|॥|  ইতীহ্ রমলামূতে যবনশাস্তনিশ্ক,খিতে বিদগ্চজনধন্দিতে 

ধরা সাবিস্ত্/ খারিজ! শ্তামবর্ণ। বিশাল! ঘনা বর্ত,লা স্ত্রীচ গুবর্বী |: শকলশৃন্তরেখাক্কিতে । শিবায় শিবনিশ্মিতং রমলরাশিতবদৃশাং 

মহর্থাধম! সৈকতী চান্ধকার! বলিষ্ঠ তুরীয়ে চ যামেইথ রাতো। ॥ প্রকরণং দ্বিতীয়ং গতং 

হগর্তস্থল! দক্ষিণা দিক্ চ বৃদ্ধ হিমান্তঃ শরদ্বাবৃতৃ রূপমন্তাঃ ॥ 

অথ তত্বানাং সাধারণম্বরূপাণ্যাহ | 

রাজাধিকারিজনকীর্তিবলপ্রতাপপ্রোচ্চস্থলাভিলধিতানি পরা- 

ক্রমোগ্নেঃ। বায়োরমাত্যনিকটস্থিতরাজলোক প্রোৎসাহবুদ্ধিবল- 

লাভন্বখাভিলাবাঃ॥ তোয়াম্মধামলোকলাভবণিাং ব্যাপার- 

বৈবাহিকৈর্বাপীকৃপগমাগমাদিমৃদুসন্ধানাদি কার্ধ্যাণি চ। পৃথ্যাঃ 

কর্ম চ নীচলোকবধবন্ধচ্ছেদ ভেদকৃষিক্ষেত্রক্র,রজনৈঃ সমং কপট- 

কার্পণ্যাদিকর্শাণি চ॥ 

উত্তমোত্বধম এবোশ্সি রুত্তমো। বাষু রুচযতে ॥ মধ্যমং জল- 

মাখ্যাতং পৃথিবী চাধমা স্থৃত1 ॥ অপির্ববায়োর্গেহমধ্যং গত- 

শ্চেৎ প্রোক্তে! জীবে! যে মন্গয্যোপযোগী ॥ তোয়ে তোয়াস্ত- 

শ্চরে! জীব এব পৃর্থীগেহে স্তাগ্থিলেশায়িজীবঃ | 
বাযুঃ গ্বশ্মিন্ ানুচ্য্যাতি রিকে| জীবন্তোয়ে ৰাশ্িহীনো- 

বধ পৃথ্যাং। পৃথ্যাং তথস্থঃ হুধ্যভীতোধত্তি ভীবঃ মোইমৌ 
বাগী জীব এষ স্বয়ং স্তাৎ ॥ 

মুন্রীবোহপ্ির্বায়ুগেহং প্রবিষ্টস্তোয়ে বন্ির্দাধিলঃ 
প্রোচাতে জ্ৈঃ। পৃথ্থীগেহে সাবিতো। থারিজশ্চ স্বীর়ে গেছে 

গণপতিং গিরিজাং গিরীশং গুরুং হৃদি নিধায় বিধায় তদ- 

চ্চনং। ইহ বদামি সদ1 বিদ্িতস্থলং রমূলযেড়শ থণ্ডভবং 
ফলং ॥ 

ভবনানাং ভাবফলানি। 

আদ্যে গৃহে তু তন্ুম্ীবনজীবকার্ধ্যারস্তপ্রবত্বন্থথহঃখ- 

জন্গুঃ স্থলাঘুঃ। যুগ্মে গমাগমধনোদ্যমভূতিদানান্ঠাীবিকাতিক- 

জনদ্রবিণানি সাহাং॥ তাতীয়কে স্বজনসেবকবন্ধুমিত্রসংযোগ- 

সোদরভগিম্তরুচেষ্টিতানি। বিদ্যাপরাক্রমবিনোদসমীপযাত্রা 

স্বপ্রেক্ষিতানি চ মিলস্তি বিলোকিতানি ॥ তুর্ষেযে শ্বভাববিলয়- 

স্থিতিভূমিগেহপাতালভূগতধনানি ধনঞ্চ পিত্রোঃ। সন্তানল।ত- 
শুতবস্তস্থদুরচিন্তাবৃত্তাস্তলেখন্থকথা অপি পঞ্চমে সুযুঃ ॥ যষ্ঠেপি 

রোগরিপুদুষণদানদাসী কার্মণ্যমেষমূগমুখ্যপশৃক্তিরুক্তা । উদ্বাহ- 
শক্রজয়তস্করনষ্টবস্তযুগ্মোঘমন্ত্রাস্থগতানি চ সপ্তমেপি ॥ শ্যাদষ্টমে 
মরণশো কভয়োগ্রহঃখমজ্জাতলব্ধপরবিত্তকথোপসর্ণঃ। বিদ্যাগমং 

বিতরণং নিজধম্মীসেবা বিশ্বামবৈভবকথা নবমে বিলোক]12 ॥ 

শোভনঃ স্তান্সনুষ্যঃ॥ বায়ুন্তোয়ে সাবিতে। দাখিলশ্চ মুনক্লীবো- | কর্মধুক্তান্থুকরী ভ্যাধিকারো! মাত! রাজাং কীর্ঠিগুর্ববৌষধানি। 
সৌ ভূগৃহং সংপ্রবিষ্টঃ ॥ মুন্রীবে! বা! থারিজম্ান্সিগেহে জীবঃ ; লাভে লাভোমাতামৈত্রী স্বনিদ্ধিঃ সত্যাসত্যাশান্তথ। প্রীতি- 
্বীযে ্তাননুষ়্যাতিরিক্রঃ | ুন্ক্রীবমন্তঃ পৃথিবীগৃহে ভাদগ্ে রুক্তা॥ হস্ত্স্বাদিঃ শক্রকারাগৃহাণি পীড়ামুক্তিবন্ধনং স্তান্বয়েপি। 

গে খারিজমাহরাধধ্যাঃ | বায়োর্সেহে সাবিতং দাখিলঞণ স্বীয় ইথং জ্যোতিঃশান্ত্রসিদ্ধান্তযুক্িগ্রাহা রল্ে রম রসিদ্ধাস্তবিস্ভিঃ ॥ 

গৃহে স্কাজ্জলচারী জীব১ ॥ অগ্রেগরহে সাবিতসংজ্রকোব্বী মুন্: | গিচ্ছকন্ত গুণবর্ণচিন্তনং সাক্ষিতাগ্রিসদনত্রয়স্তা চ। উন্মহাস্ত- 
উদিত বাযুগৃচেপি তন্তাঃ। অনালয়ে দাখিলতা শ্বকীয়ে গৃহসাক্ষিতার্পকে সংবদপ্তি ভবনে ত্রয়োদশে ॥ উচ্যতে সদ- 
গেছে ধরাস্তস্থিত এব শীবঃ ॥ সতোর্মিথঃ ফলং কার্য লক্ষণমিদ্ং চতুর্দশে । আনিলালয়বনাতল- 

| সাক্ষিতাদর্শ এতছুপপামতঃ শ্থতং॥ প্রাড়বিবাকসদনে গুগ্তা- 
শুভং প্রাণিকার্ধ্যমথ নিশ্চয়সেতি । তদ্বদত্র খলু পঞ্চদশেন্ছে 
মুতবলস্ত সলিলন্ত সাক্ষিণি ॥ যোড়শে তু সুখছঃখসমুখং চিস্তামেব 

পরিপামফলং শ্াৎ। বিশ্ববিগ্রহধরে হরৌ যথ| ভূগুহাদি- 
সকলৈকসাক্ষিণি ॥ 

€ 

অথ খগ্ডানাং মিত্রামি ব্জ্ঞানং সদৃপ্টিজ্ঞানমাহ। 

যথা-ভৃতীয়মেকাদশমর্ধমিত্রং প্রশ্নীলয়ন্তাত্তি কদুরদৃষ্টিঃ | 

সংপূর্ণমিঝে নবপঞ্চমে চ সুদুরদৃষ্ত্তি কদৃষিজুষ্টে ॥ চতুর্থ মাসা- 

| মিতমর্তপতর নাত্যন্তিকদৃষ্টিনদুরদৃষ্িঃ। সংপূর্ণশত্রদূশি সপ্তমেপি 

হৃষটিঃ গুতে বা! অণ্ুভগ্রহাণাং॥ এবং ধনাদ্দিঘপি বোধ্য এফ 

৯ 

ইত্তি যোড়শতবনভাবরুলং। 



১৩ 

অথ শকলরমলবিলোকনপ্রকারঃ। 
রত! প্রস্তারবিন্দৈক্যং ভাগং শোড়শভিষ্রেৎ। শেষং প্রশ্নী- 

লঙ্গং প্রোক্তং তত্র প্রশ্নং বিলোকয়েৎ॥ ইতি তত্গ্রকারঃ। 

অথ শুন্যচালনবিধিঃ | 
আগমায় গতিরম্ত দক্ষিণে নির্গমায় তিথিধাম বামতঃ। 

জন্মপগুযুগলেবু দৃশ্ততে শ্বাম্মতত্বগতিশন্তচালনং ॥ সমশুন্তানি 

খণ্ডানি তিথিগেছে ভবস্তি হি। তেভাঃ শৃন্তপ্ধয়ং রয্নে চালনীয়ং 

বুধৈঃ সদা । আদ্যাব্ষণণ্ডেযু শরেন্দুগেহাৎ শৃন্তদ্য়ং প্রা প্রমথ 

স্থিরং ম্তাৎ। আদোন বাচ্যোইন্ত মনোরথে। যঃ প্রশ্রোন্তরো- 

ইন্বিন্ীয়েন বাচাঃ। আদ্যে বলং কেবলবর্ভমানসাক্ষী গৃহস্তৈব 

বিলোকনীয়ং। বিবেচনং সাক্ষিচতুষ্টরন্ত শৃন্তে দ্বিতীয়ে 
প্রথদন্তি সস্তঃ ॥ 

অথ খণ্ডানাং রেখাশৃন্তাপ্রচুরত্বাদ্রেখীশৃন্যয়ো- 

রশুভত্বং শুভত্বর্চাহ । 
শৃন্ঠং শুভায় ন শুভায় মতাত্র রেখা শ্বাম্যাদিগেহে করণে 

নুধিয্! বিলোক্য। রেণাত্বয়াদধিগতা হাধটমব রেখ] শৃন্যগ্বযা- 
হধিগতান্তি তদ1 শুভায়॥ খঞাদিরেখমণ্ডভং শুভমস্ত্যরেখ- 

মেৰং স্বকার্ধ্যবিষয়েপি বিচিন্তনীয়ং । শৃন্তাচ্ছু্ভং প্রথমমেব পুনস্ত 

রেখামালম্ব্য বাচ্যমশ্ডভং রমলামৃতল্রৈঃ ॥ ইতি শৃন্তচালনং। 

তিথিগৃহে সমশৃন্তাঞ্টৌ। খণ্ডান্তায়াস্তি যথা _কখং কদং নখং 
নদং তরীবমিস্িমোকলে | জমাতমই্মং গৃহং ভবেচ্ছরেন্দু- 
মন্দিরে ॥ ইতি ॥ 
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অথাবিকারিথগানি। 
 নসরৎখারিজং কজদখারিজোতক্লে তরীথকং । অগ্নেশ্চবারি 

খণ্ডানি স্যাগঙ্ষস্তি তিথিগুঁহে ॥ তদা খণ্ক্রমেণামিশ্চতুক্ষা দি 
গ্ৃহেষু চ) অধিকারীতি বিজ্ঞেয়ে। জমীরকথনে বুধৈঃ॥ প্রথ- 
মোমিঃ প্রথমগৃহাধিকারী দ্বিতীয়োগ্সিঃ পঞ্চমগৃহাধিকারী তৃতী- 
যোহগ্লিঃ নবমগৃহাধিকারী চতুর্থোইগ্জিঃ ভ্রয়োদশগৃহাধিকারী। 

প্রথমে! বাযুস্িতীয়গৃহাধিকারী দ্বিতয়ো! বারুঃ ষষ্তগৃহাধিকারী । 
ভূতীয়ে। বাযুর্দশমগৃহাধিকারী চতুর্থে। বাষু শ্চতুর্দশগৃহাধিকারী। 

গ্রাথমং জলং তৃতীয়গৃহাধিকাঁরী দ্বিতীয়ং জলং সপ্তমগৃহাধি- 
বারি ভূহীয়ং জলং একাদশগৃহাধিকারী। চতুর্থং জলং পঞ্চ- 
-হ্বশগৃহাপিকারী প্রথমপূত্থী চতুর্থগৃহাধিকারিণী দ্বিতীয়পৃ্থী 

কস পির 

রমলপাঞ্চিগণনা । 

অষ্টমগৃহাঁধিকারিণী তৃতীয়পূ্থী ঘবাদশগৃহাধিকারিণী চতুর্ঘপৃর্থী* 

যোড়শগৃহাধিকারিণীতি। যথা-_ | 
এবং শরেন্দুসদনং বিধিবদ্ধিলোক্য বাচাং ফলং সপদ্ি 

তত্বফলানুরূপং। বর্ণোদিনাবধিরধোত্তমমধ্যমত্বং সরু জমীর- 
কথনে কথিতং মুনীন্্রঃ7) এবং বাযুজলপৃখ্যথিকারিখণ্ানি 

যথ|-নসরতখারিদং চেস্ত্যা কদং তুর্যযং তরীথকং। 

বায়োশ্চত্বারি খণ্ডানি ভ্তাতব্যানীহ পুর্ব ॥ কবঙ্গদখারিজং 
চেস্ত্যা নদং তৃর্য্যং 'তরীথকং। জলস্তৈতানি খঙ্জানি জ্ঞাতব্যানীহ 
পর্বববৎ ॥ উতক্লা কদং নদক্চেব তরীখং তুর্য্যমালয়ং। পৃথথী- 
খণ্ডানি টচৈতানি জ্ঞাতব্যানীহ পূর্ব ॥ 

হাতি জমীরকথনে অধিকারিথগুপরিভাষা । 

পর অং 
| 

চ 

রা ও | চু. 

ঃ 

৬ গু ৬৬:৩৩ ৩৪ 

ষ 

* | 

অথ কাবিলে সলাসজ্ঞানং 

কল্ধাদাখিল মতবেদাখিলমত্রেন্তম! তৃতীয়! চ। উততমমধাম- 
অধম কাবিল অসলাস ইত্যুক্ত। ॥ 

অথাসলী উন্মহাতজ্ঞানং। 
লহাহআাবযাজ।ংকী সংজ্রমেতচ্চতুষ্টয়ং | অপলে। উদ্মহা* 

তেতি প্রোক্তং যবনপুংগবৈঃ॥ উৎরেন্তিমতরীখানি জমাতেন 
যুতানি চ। অনার্দি সাবিতান্যেব প্রোক্তানি যবনোত্মৈঃ ॥ 
কাবিলে অসলাসেবু ত্রিধু থণ্ডেষু যস্ত বৈ। প্রশ্নোইধিগচ্ছতি তদ/ 

কাধ্যপিদ্ধি নঁ সংশয়ঃ ॥ 

| | 1 * চি | * | | চা 17 
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রমলপাঞ্চিগণনা | 

অথ খগ্ডানাং সাদনে সমুমজ্জীজ- 
সংজ্ঞাজ্ঞানং। 

, কদং নদং চাতবদং ভ্রিধণ্ং সাদং তথা দাধিলসংভমূক্তং। 
লহানকং চীত্রনগং দ্বিখণ্তং সাদ্খারিজং শুদ্ধাজনৈ:*** | অস্কীশকং 

দ্বাখিলকঞ্চ নেসং সাদেস্তিম! সাবিতকাচনেসা। সাদং তথা 

সাবিতকং বযাজং নেসা তথ] সাবিতকাচ হু ॥ সাদঈং মুম- 

জীন মিদং দ্বিথওং ফর্থাখ্যমেবাত্র তরীখকঞ্চ। কখং তথা চাতবখং 
দ্বিখণ্ং নেস্থারিজং বারিজসংভবোক্তং ॥ নেসং মুমক্জীজ মিদং 

ব্রিথগুমুত্রু! জমাতঞ্চ নকীড়লঞ্চ । এভিঃ প্রভেদৈরমলাম্বতে- 
ইন্মিন খণ্ডানি বোধ্যানি গুভাগুভানি ॥ 

মি 
নারি নেন থারি ২ 

রা. ৩. পস 

ঙঁ টি ০০০ ষ্ে ] নু] ৮ (০০ 

স্পা গু ঠ পট সা উ:25:75.10255 

তত্তত্বসমানসংখ্যে ॥ তন্গৈব শৃন্তে প্রাতিবন্ধমুক্তে গৃহং « ভবেক্ত- 

স্বপসীরসংজ্ঞং। বদ্ধেখ মুক্তে মতনম্ত তত্বে স্তাত্তাবিলং 

খওমনাধিনং যৎ॥ এবং মতনাদ্দিতাবিলাত্তেযু কৃতে যাদৃশং 

গৃহং তাদৃশং ফলং উল্ফপ্রন্তারে যথ! ॥ 

অথ হলকপ্রকারঃ। 

হুলশ্বিধিঃ প্রশ্নগুহে বিধেয়স্তদাব্বহাৎ শ্বামিগৃহং বিলোক্য। 

তৎসংখ্যমাদায় মুসল্পসন্ত তাভ্যাং পুনঃ প্রশ্রগৃহং বিদধ্যাৎ ॥ তৎ- 

প্রশ্নগেহং নন পুর্ব প্রশ্নগুহেণ সার্ধং ফলতি গ্রৃহং যৎ। তত্তত্ব- 

শৃন্ধে গ্রকটীক্কতে হল্ তদেব নষ্টে শকলং তদকম্মাৎ॥ অকি 

গ্রজাতে গুনরেব রে যন্মিন্ গৃহে তচ্ছকণং স্থিত গ্তাৎ। হণ" 
গ্বিধিঃ স্তাঁৎ পুনরেব তত্র নোচেদ্বিধেয়ঃ ব্বগৃছেহবহম্ত ॥ হলঃ 

এল্লং শীত্রতরং নচাকন্তম্মাভয়োরেষ বিধিঃ প্রদিষ্টঃ ॥ 

অথ রমলজিহবা । 

বথা-_প্রন্নং গৃহস্ত সংযোজ্য প্রস্তারাি গৃহেণ চ। তাভাযা- 

মুৎপাদা শকলং তত্র প্রশ্নং বিলোকয়েৎ ॥ ম্বামিগৃহং যদ! যাতি 

জিহ্বায়াং মূলখণ্য়োঃ। তদা শুভং বিজানীয়াৎ ক্রমেঘেষু 

দণ্টাম্বপ্ি॥ ইতীহ রমলামৃতে যবনশান্ত্রসিন্ধখিতে বিদগ্ধজন- 

বন্দিতে শকলশুন্যরেখাক্ষিতে । শিবাঁয় শিবনির্মিতে ভবনশুন্ত- 

খণ্ডাঠিধা হলকথনে খতাৎং প্রকরণং তৃতীয়ং গতং ॥-- 

সাদমুং বং ২ |নেং সাৰি ১ সাদসাবিত ১ |সাংনেংসাবিতং ১/নেশুদার্ণল ১ 

১০ 

তপসখর 
প্রাং তং তাবিল 

মতন 
প্রাং স্থিং 

শরেহ 
প্রাং স্থিং 

ই সস রঃ ১, জপ 

গু গু স্পট 

অথ খণ্ডানাং মতনশরেহতপসীরতাবিল- 

করণপ্রকারমাহ। 

মতনং শরেহতপসীরতাবিলান্তথ যানি সন্তি ভবনানি 

ভূতয়ে। অথ তানি বচি] রমলজ্ঞপিদ্ধয়ে বিধিন। নিরধীনি 

বন্থগোপিতান্তপি ॥ তিথ্যালপ্লাৎ প্রাপ্তমথ স্থিরঃ স্তাদ্ যত্রৈব শূন্তং 
মতনং গৃহং তৎ। গ্বস্বামিমোগেন ভবেচ্ছরেহং নিশ্চিত্য 

শি ২ এ জে আপা পাজি ৮ সপ বউ 

০০, পাপ পপ». - ক _ এও ৮. 

সাদখাং ১| সারদাখিলও 
৮ ০ টা শি শি শী 

১ ০ সাজ ঙ 

ঙ সস সিসি সি ০ ঙ পিস 

সপ শী সপ ডি 0] ] 
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রমলামৃততসন্দোহপ্রকাশনপটায়সে। গণেশাকায নমন্ত 

প্রত্যুহধ্বাস্তশাস্তয়ে ॥ 

অথ রমলাবলোকনার্থং তত্বানি বিবিচ্যন্তে । 

আগ্নেয়ং বর্তমানং সকলগুভকলং স্বগৃহী স্তাত্বদানীং রাজাং 

কোধঞ্চ কীর্তিং থিতরতি বিমলামিষ্টবার্তাং প্রতিষ্ঠাং। বায়ো- 
গেঁহে ভবিষ্যং গতফলমুদকে ভূগতাকম্মিকং স্তাৎ ভ্ঞেয়ং 
সম্মানদানপ্রদমিদমমলং তত্বমাদ্যং তমার্মৈঃ ॥ বায়ব্যং বাহ- 

নাট্যং বরমণিরমণীরতুরাজ্যাভিলাধজ্ঞাতিপ্রাধান্তমন্ত্রৌযধিবিধি- 

রচনারা্বসাচিব্যকাধ্যং। লাভ প্রোৎসাহবুদ্ধিগ্রবলগুণগণৈ- 
রগ্ধনং রা্গলোকে প্রাগ্ন্মিরাযণদাসী স্বগৃহগতফলং তত্বমুক্কং 

দ্বিভীয়ং ॥ জীর্ণং তত্বং জলীয়ং জলনিধিজলদোদ্যোগপোঁত- 

প্রতিষ্ঠ/ সামান্তৈঃ সার্দমুদ্ধিবায়পরিণয়নাদ্যাগমোনির্গমশ্চ। 

বাণীকাসাররূপালয়শুভরচনাগর্ভসন্ধানকার্ধাং প্রাগনিত্র গ্রহাণাং 

ফলমিতি রমলে তবমুক্তং তৃতীয়ং ॥ ভৌমং ক্ৃষ্যাদিকর্খব- 

ক্রকচকপটকার্মমণ্কারাগৃহাদিব্যাধিব্যালাদিচিস্তা হৃদয়কলুষতা 

নীচসেবান্থ চিত্তং। তেদচ্ছেদৌ। বধোব| ব্যসনস্তযুতদারচিস্তা- 

কুলত্বং প্রাপ্ন্মিত্রগ্রহাণাং রমলফলবিদন্তত্বমাহস্তরীয়ং& এবং 

চতুর্ণাং তত্বানাং ধারণ| মনসি স্থিতা। নিঃশেষগ্রাপ্পলে বিষয়ে 

প্রতিভাং সা! প্রয়চ্ছতি ॥ শৃন্তানাং শকলানাঞ্চ রমলোধিবিধো- 

বতঃ। তত্রাদ্যঃ হক্বতঃ হুক্ষমঃ স্থলঃ হুঙ্প্তথা পরঃ | ৰ 
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অথ গুপ্তরমলঃ। 

অপির্বর্তমানঃ বাুর্ভবিষ)ঃ তৃতফলমুদকং পৃথ্ী আকন্মিকা । 
রমলন্তানি খও্ানি শ্বৈঃ শ্বৈঃ স্বামিগৃতিঃ সহ। যত্র ক্কুটানি 

জারস্তে স গুধতরমলঃ স্ৃতঃ $ 

অথ প্রশ্নগৃহতত্ববিচারঃ | 
প্রশ্নগৃহে বত্তত্বং শ্ভাত্তং শ্বেশ্বে শকলে যদি। তদা গুভং 

সদা জেয়ং রমলে কার্ধ্যসাধকৈঃ॥ আদ্যে গৃহেইঘ়িতত্বানি 
দ্বিতীয়ে২প্যানিলানি চ। তৃতীয়ে জলতত্বানি চতুর্ধে পার্থি- 

বানি চ॥ এবং চতুশ্চতুফেষু তত্বানি স্থাম্তদ] শুতং। 

৯ ৩ শু ণ ৮ ৫ ২ 
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চ  21 

অথ রুদ্ধপ্রস্তারাঁদো ্র্গৃহজানং | 
অবহাহ্থক্রমে যন্ত যত্র খগ্ডন্ত সংস্থিতিঃ | তত্তন্ত স্বগৃহং 

প্রোকং তশ্মিন্ যৎ্খওমান্রদেৎ। তৎসাক্ষিখওমাদায় তন্মাৎ 
পরশ্নমুদ্দাহরেৎ ॥ 

8 

অথান্যঃ | 
তিথিগেহগতং শূনাং প্রাপ্তং যত্র স্থিরং তথা । উভয়োঃ 

খওয়োর্মধ্য তদ] প্রশ্রাবলোকনং ॥ তিথিগেহাৎ স্থিরং যাৰ. 

চ্চ্নাং ভবতি চালিতং। তাবন্মিত্রারিখণেভ্যন্তদ্গৃক্কাতি বলা- 

যলং ॥ 

অথান্যঃ | 

তিথিগেছে যদায়াতি ধণ্ং তৎখণমন্ষহে। যৎসংখ্যং তদ্- 

গৃহ্প্রশ্োজমীরক্তৈষ নিশ্চয়ঃ। 

অথান্যঃ। 
শকলং শক্রগেহস্থং প্রস্তারে বদ্গৃছে পুনঃ | দৃষঠতে তদ্- 

গৃহে প্রশ্ন! বিলোক্য হুধিয়! ধিশ্না! ॥ 

অথান্যঃ | 

রমলন্তাদ্িতে| নীত্ব! ধীমান খণ্চতুষ্টং। খণ্ডং কুর্যযাছপ- 
রিগৈষ্তবৈরেকং ততোধপরং ॥ পঞ্চাদ্যটাকৈঃ কুর্ধ্যাদধঃ 

রমলপাঞ্চিগণনা | 

অথার্জলব্ধজ্ঞানং | 

সমসংখ্যান্তবহস্ত খগ্ডান্তর্ভং ব্রজন্তি চেখ। অর্জসবিশ্চ সা 
জেন! সর্বকার্ধ্যার্থসাধিনী। 

নিদর্শনং যথা তন্দ্যত্রঃ কলঞচ। 

তিথ্যালরাচ্ছুন্যুগ্ঠং বদি শ্বামিগৃহং গতং । তদেবার্জগৃহং 
স্তাচ্চেত্তদ! সিদ্ধির্বনাশ্রমং॥ যথা লহাগতঃ প্রশ্ন! ননতুদ্গাধিলং 
ব্রজেদিতি ॥ 

সথৈত্ৈবর্বলোমতঃ। তাভ্যামুৎপাদ্য শকলং প্রস্তারে তদ্ধিলো- 
কয়েৎ। যত্র তন্ত স্থিতিস্ততর প্রশনস্তচছকলেহথবা ॥ 

অথ রমলোদ্বাটনং যথা-_ 
প্রস্তারাদ্যং চতুষ্ষং পররমলকতেইজদ্ক্রমাদ্যং চতুষ্কং সং 

সাম্যেন যুংজা। প্রথমমথ বিধেয়ঞ্চতৃক্ষং সুধীতিঃ | এ 
বিধেয়ঃ পুনরপি বদি বা নাদিখটওশ্চতুর্ভির্ঘস্থা হুত্রাবযাজাং- 
কিভিরপি রমলোদবাটনং প্রাহরার্ধ্যাঃ ॥ তিধিগেহে জমাত- 
ঞে্রিমলোদ্ঘাটনং তদা। কেন্ত্রধ্ডানি সংযোগ্ধ্য বিশেন্রতিথি- 
রাজভিঃ॥ প্রস্তারাদ্যে চতুষ্ষে চেক্সজমাতং যদি সর্বতঃ। 
রুদ্ধপ্রস্তারকে তশ্মিন পাশকে ক্ষেপণং ততঃ ॥ ময়োযোন 
জানাতি জুহ্গাতি মার্গমরস্তোর্্তং বস্ততোনৈব যস্ত। নরূমৌ.. 
অবৃসাহি ছান্না ন বাকাং সরম্নে পণ্স্তদ্বচঃ কঃ শৃণোতু ॥ প্রস্তার- 
গুদ্ধিরখিল|] বথামতি ময়াকথি। প্রশ্নগুদ্ধিং অমীরাঢ্যাং কথন 
ষ্যাম্যতঃপরঃ ॥ | 

অথ তব্খণ্ডচতুষ্টয়ফলমৃ।, 
অগ্রেহতং ম্বগৃহী ভাত্তদানীং রাজ্যং কোং কী্তিমিষ্টারপানং। 

রামারত্বস্বর্ণভূযাং বরন্রঙসুকাভোগান্ ভাগ্যভাজো লতত্তে ॥ 
বায়োর্সেছে ততমেতদ্যদ1 স্তান্সিঅদ্বারারাজ/কা ব্যার্থ সিদ্ধিঃ |. 

রর 

সপ 



রমলপাঞ্চি গণনা । 

ঘারে ভাবিনী কাপি মৈত্রী মন্্রীুখ্যান্তস্ত কুর্ব্ষি কার্ধযং ২ 

তোরে তত্বং পাতি কার্শাপবঞ্ধেদিষ্টাপ্রাপডিঃ পূর্ববমেবানুতৃতা। 

ভ্রাতৃভ্রাতৃব্যাদিতো রাজতো! ব1 ভীতিনূ্নং দৃষ্তে চৌরতো- 
বা! ॥৩। তৃষ্ৌ বন্ধেন্তত্তমায়াতি চে! হৌদাসীন্যং বর্ততে রাজ. 
লোকাৎ। নীচর্যোগঃ শ্রেঠলোকৈর্বিয়োগঃ সিদ্ধোযোগো- 
যাবনেন্ত্রগ্রয়োগঃ ॥৫॥ বায়োস্তত্বং স্বগৃহে চে প্রবিষ্টং রাজ্যা- 

ঙ্গানাং সিদ্ধিপাচিব্যকর্শ। প্রাপ্যং বুদ্ধযৎসাহলাভাদিবুক্তং 
নিদ্ধং কার্ধ্যং স্তাৎ স্বতোনাত্র চিন্তা ॥৫॥ আগ্নেয়ে | বায়বীয়ং 

ব্রজেচ্চেৎ দিদ্ধং কার্ধ্যং মিত্রবর্গঃ করোতি। লক্ষমীর্বিদযা কাপ্য- 

চিন্তপ্রভাবাৎ শ্যাবস্তং শোভতে মন্দিরস্থ! ।৬। আগচ্ছেচ্ছে্বায়- 
বীয়ং ললীয়ে নূনং চিত্তে রাজকার্ধ্যাদি চিন্তা । ওদাসীনাং 
শূনাদেশাটনং বা লক্ীনাথোপি ব্রজেৎ সুক্মভাবং ॥৭|॥ আয়াতি 

জং পাবনঞ্চেত্তদানীং বৈরিবৃন্দাদ্বাগ্রতা রাজভীতিঃ | নীচো- 

লোকঃ শোকমোহপ্রদঃ স্তাঙ্টৌম্যং চিন্ত। মানসংহারিণী স্তাৎ।॥৮ 
স্বীয়ং গেহং তত্বমায়াতি চাপ্যং বাপীকৃপারামসাচিব্যকাধ্যং। 

ইঞ্টপ্রাপ্তৈ হাগমোনির্গমশ্চ পুজৈঃ পৌজৈর্দোদতে মন্দিরস্থঃ ॥৯ 

আঁপ্যং তৰং ৃষ্চবর্সানুপেতং গর্ভজ্ঞানং নষ্টচৌর্যযাদি বস্ত। সাধাং 
কার্ধ্যং দুষ্ঠতে শক্রগেহাদূগোত্রে বৈরং বর্খনিববীয়মন্তি ॥১০॥ 
বায়োর্গেহে তত্বমাপাপ্রবিষ্টং শূন্যার্থানাং চিস্তনং ব্যর্থমেব। 
মৈত্রীকাধ্যং মধ্যমৈরুত্মৈর্বা তত্রাপোদাসীন্ততামেতি চেতঃ ॥১১ 
ভূমৌ তব্বং স্তাজ্জলীয়ং কদাচিনিত্রদ্বারা কাধ্যসিদ্ধির্ভবিত্রী । সৎ- 

সঙ্গঃ স্তান্িব্রলাভঃ প্রনুত্বং ব্যাধির্নাশঃ সিদ্ববিদ্যাপ্রকাশঃ ॥১২। 
ভূমেস্তত্বং শ্বগৃহে চেৎ প্রবিষ্টং সদঃ সিদ্ধিনীচসংসর্গতোপি। 

ক্ষেত্রং শট্তৈঃ পূর্ণভামেতি গেহং পুটত্রঃ পৌক্রৈরেব ধান্যৈ- 
ধনৈশ্চ ৪১৩॥ ভৌমং বহ্াবেতি তত্বং যদ তু স্তাদদঃথার্তিঃ প্রেত- 

পীড়া পণ্ডরী। কও ব্যাধচ্চাটনং সর্বশূনাং সাক্ষাদ্রাজারস্কতা- 

মপ্যুপৈতি ৫১৪৪ তভীমং তত্তং বাযুগেহে গতঞ্চেচ্ছক্রব্যাধিব্যাল- 

লভীতিঃ। আকাশম্ং দ্রবামায়াতি তৃমৌ ভূণিস্ং তত্প্রক্ষু 

পাতালমেতি ॥১৫॥ তত্বং তোয়ে পার্থিবং চে প্রবিষ্টং হষ্টন্তাপি 

প্রে্টভাহমতি বিশ্বং । রক্ষা যুদ্ধে গেমমধ্বন্যথান্ধৌ তারঃ সদ 
ছঃখপারং সমেতি 1১৬1 

ইতি তত্বচতুষ্টয়জ্ঞানং। 

অথ দিনাবধিজ্ঞানমাহ। 

আগ্নেযমুন্সহান্তং বনাতমিহ বাযুটপবতং বিদ্ধি মুত্বলপদাত- 

সাপ্যং পার্থিবমপিজা যদাতঞ্চ ॥১। অগ্রের্গেহং বর্ডমানার্থবোধি 

১৩, 

বায়োর্গেহং স্তান্তুবিষ্যার্থবোধি। 'আপাং গেহং শ্যাদগ হার্থ- 

প্রবোধি হেবং পৃর্থীগেহমাকশ্মিকং স্তাৎ ॥২॥ অগ্নে্দশ গুণে বায়ু 

ব্বায়োর্দশগুণং জলং। জলাদ্দশগুণা পৃর্ী তত্তুসংখ্যাঃ প্রকী- 

ভিহাঃ ॥৩] বন্থগেহেষু শৃন্যানাং সংখা! ভবতি যাবতী। তাবস্তো! 

দিবদ জেয! দিনাবধিষু কোবিদৈঃ ৪] 

অন্য?। 

যামৈ কমাত্রং যদিবোশ্বহাস্তে দিনৈকমাত্রঞ্চ তদ1! বনাতে। 

মুত্বল্পদাতে তু দিনা্কং হ্যাত্তম্মাসমাত্রং যদ্দিজামদাতে | 

অথ দিনাবধিজ্ঞানায় বিজ্দহানুক্রমে। 

বিবিচ্যতে ॥ যথা 

কথয়তি দ্রিনমেকং বিজ্দহানুক্রমেইস্রিন প্রথমসদনসংশ্থো 
বর্ততে যচ্চ কর্তা । দিন অবং দিং ১। বাংমং দিং ১*। জং 
ভূংদ্িং ১০৯ । পৃং আং দিং ১*** ॥ যুগমিহ লহাচেদ্দিতীয়া- 

লয়স্থা তদবধিরপি পূর্বাঙ্কগ্রহেণ ব্রিঘত্রাঃ 1১ সদনমিহ ভূতীয়ং 
চাতবেদাখিলাখ্যং ত্রিদিনকমথ পূর্বাস্কগ্রহাৎ ড় দিনাখ্যং। 

নিলয়মপি তুরীয়ং চেম্বযাজাভিধানং 'তদবধিরপি লব্ধো যদ্দিনানাং 

চতুফং ॥২॥ গতশকলদিনানাঞ্চাপি ষট্কেন যুক্তো ভবতি দশ- 
দিনানীত্যেবমুদ্ঘোষা বাচাং। ত্রিপর্দী। শকলমপি তরীথং 

পঞ্চমং পঞ্চযুক্ষং তিথিমিতদিনমানং তগ্চ পূর্বাস্কযুক্তং গৃহমিহ 

যদি কজদ্খারিজং ষষ্টমুক্তং তদবধিধু দিনানাং ষট্কমায়াতমেব । 
গতশকলদিনানাং পঞ্চদশ! সমেতং ভবতি তদিদমহ্ামেকবিংশ- 

তাপেতং ॥৩॥ ত্রিপদী.--বদিহ ভবতি ভ্ম! সপ্তমং ধাম ভন্মী- 

দধিগতমিদমহ্াং সপ্নকন্ধ ক্রমেণ। গতশসকলদিনানামেকবিংশ- 

তাপেতং তদিহ ভবতি চাষ্টাবিংশতিস্্ানমহচাং ॥81 নিগদিত- 

মিদমহ্ছাং মানমাবর্তণীয়ং সকলরমলপণ্ডেষ,ক্রমাচাধাবধ্্যৈঃ। 

দিনকণনবিধিজ্ত্রাস্তিনাশার়লেখ্যাঃ সকলভবন সংস্থা বিজ্- 
। দহান্ুব্রমান্কাঃ | 

অথ বিজ্দহানুক্রমান্কঃ | 

দিনাবধিজ্ঞানায় বিজ্গদহান্থক্রমাঙ্কানাং জ্ঞানমেবং দিনা বধো 

উক্তাথ প্রোচাতে রেখাশুন্যজ্ঞানং দিনাবধাবিতি তছুচাতে 0১7 
অথান্যঃ। অথদিনাবধিজ্ঞানায় হুক্ষ্াতিস্থগ্মরমলন্ত গ্রশ্নগৃহ- 

শূহ্যারেখাঙ্ক- বিচারঃ। 

যথখ একং দিনং বাচামিহাপ্রিশৃন্তবাচ্যাগ্িরেখ। অিিনাঝিকৈব* 

শৃন্কঞ্চ বায়োর্ছিদিনপ্রমাণং রেখা ভবেতদ্বিওণগ্রমাণং ॥ ১৪ 
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রমলপাঞ্িগণনা | 

আপোচ বিনাববধিদ্দিনানাং চত্তষ্টরং তন্থিগুণ| চ রেখা দিন।নি 
চাষ্টো যদি ভূমিবিন্দুরেখা তথা যোড়শভির্দিনৈঃ স্টাৎ। ২ স্লো 
ভতিদর্শনং যথা- লহানে বিল্টুরেকে! রেখাত্রিতয়ং ততোহবধিস্তত্র 

রেখা নামষ্টাবিংশতিরহ্ামেকং দিনং বিন্দোঃ । ইন প্রশ্নগৃহগত- 
শৃন্তরেধাতিঃ সর্বত্র বোধ্যং যন্ত্রশ্চ ॥ ইত্তীহ রমলামৃতে যবনশাঙ্জ- 
সিন্ধ,খিতে বিদপ্ধজনবন্দিতে শকলশূন্তরেখাক্ষিতে । শিবায় শিব 

নিশ্মিতে রমলত্বসংশোধনাদ্দিনাবধি বিধোৌখতাং প্রকরণং 

তুরীয়ং গতং ॥ 

অং |বিং|দিং| ১ জিরা ২ 

বাং সি বাং | রেং গে 

জং|বিং|দিং | ৪ |জং | রেং ন্্ 

পৃং|বিং|দিং| ৮ টার গা 

লহাঁনে দিন ২৯ কমল্জাননচন্্রকুমুদ্বতী ভ্রিজগতীব যুনং হৃদি 
বিভ্রস্তী। ভবতু শুপমুদ্রমুদঞ্চতী মম সমস্তসুখায় সরন্বতী ।১। 
অথ প্রশ্নান্ প্রবক্ষ্যামি রমলস্থ দলোস্তবান্। জুহাতের্মত- 
মাসাদ্য রমলভ্ঞশিরোমণেহ | ২। 

অত্র প্রকটপ্রচ্ছায়ামাদৌলা ভপ্রশ্নঃ। 
আরবধক'ধ্যে ভবিতান্তিলাভঃ সকিং দিবা ব! নিশিবেতি 

পৃষ্টে । কৃত্বাকুরং যোড়শখওযুক্ষং বাচ্যৎ ফলং তশ্ত চ বক্ষ্যমাণং 

।৩। যথা কুরাদ্যমন্দিরে নখং কদং তদ। রবেদ্দিনং গুরোনিশা- 

বিশারদ! স্ববাঞ্ছিতার্থসিদ্ধয়ে। ৪। কুরদ্বিতীয়মন্দিরে ফেরেত- 

বেদমন্দিরে তদ! দিনং ভূগোর্নিশ! কুজন্ত কার্ষ্যসিন্ধয়ে ৷ ৫। 
কুরে ' তৃতীরগেহগে যদাস্তিমাজমাতকে । দিনং বুধস্ত কার্ধ্যকুৎ 
ক্ষপা রবেস্তথাবিধ।। ৬। বধাজকং তরীখকং তুরীয়গেহগং 

যদ । 'তদা দিনং নিশেশিতু নিঁশাভূগোরভীষ্টদা | ৭। যদোকল! 
স্কিশে উত্ে কুরেষূ গেহসংস্থিতে । তদ| দ্রিনং শনেবুধিন্ত রাত্রি 

রন্তি সিদ্ধিদা। ৮। যদ| রসালয়ে কুরম্ক লহামন্তি বা নদং। তদ] 

দিনং গুরোনি'শ! নিশাপতে রভীষ্টদ1। ৯। কুরন্ত হুত্রিকানকী 
উলং যদ! মদালয়ে তদ1 দিনং কুজন্ত রাত্রিরুত্তম। ভূগো- 
9বেৎ ॥ ১০) কুরাষ্টমালয়ে যদ। কথখং তথা তবেখকং। তদ! 

শনেপ্দিনং শনের্নিশৈব কার্ধযসিদ্ধয়ে । ১১। 

১৫ 

অথ ধনাগমপ্রশ্নঃ। 
ধনাগমোমে ভাবিতা কদেতি প্রশ্নে তু রয়ন্ত গৃহং স্বিভীয়ং। 

বিলোকরনেদ্দাধিলকে চ সাদে বিন। প্রয়াসেন ধনস্ত লব্বিঃ॥ ১। 

রমনন্ খণ্ডে যদি দাখিলে তদেন বিশ্বপ্রমিতে চ শাক্রে । বায়ে 

পুনর্দাখিলসাদখণ্ডে বিনা প্রয়াসেন ধনাগমঃ স্তাৎ।২। উৎক্লা- 

লয়েছেযুচ খায়িজেষু নেষ্টেষু নার্ধোন্তি কৃতাৎ প্রয়াসাৎ। শ্চাৎ 

সাবিতে কষ্টত এব লাভো] মুন্ক্লীবকে লব্বিরুতান্তি হানি | ৩। 
অথাত্র জুহাতিমতেন শাশ্বতী বিলোকনীয়া নিজভাগ্যরেখা। 

শুভেদিনে চন্দ্রবলেন যুকে কুরং প্রকুব্র্বীত স্থুরান্ প্রণম্য | ১1 
| যথা সকলরমলধিন্দ ন্ বিন্দযুগ্মাশ্চ রেখা! শ্কুটমিতি গণয়িত্বাপ্তাং' 

কসংঘে দ্বিভক্তে । সকল নুখনিবাসশ্টৈকশেষে ছ্িশেষে সকল" 

সথখসমৃদ্ধেশ্মলতঃ স্তান্বিনাশঃ | ২। 

অথান্যঃ। 
অরম্ত,মতে শুন্তরেখাস্কসংঘে বিভক্তে পুনঃ সপ্তুতিশ্চেকশেষে। 

নৃপান্সস্ত্রিণ বার্থলাভোদ্বিশেষে পরীবারতোযে।ধষিতোমিত্রতোপি 

। ১। ব্রিশেষে চ মার্গাৎ প্রদেশাচ্চ লেখাচ্চতুঃশেষকে গ্রামতঃ 

পিতৃগেহাৎ প্রণষ্টাৎ স্থতাস্তাগিনঃ পঞ্চশেষে শ্বদাসাৎ শ্বদাশ্তা" 

দিগ্র] শা | মণ [শুভ |শাদি |চাদি বুদি |শুদি]| ২দি] ১ 
৮ 

দিব! নিত তি সস সপ গ গু গু ও ঙ. 

রাগ্র শ শু | চং | বুরাশুরা |রয়া [মরা |গরা। * 

272 

রসাখ্যাবশেষে ॥ ২৪ পুনঃ সপ্তশেষে শ্রিয়ঃ শালকাদ্বা ধনপ্রাপ্তি- 

রুক্ত1 প্রবীণৈঃ পুরাপৈঃ। ব্রিপদী ॥ 

ইতি ধনাগমপৃচ্ছ। ॥ 

অথ চৌরপ্রশ্নঃ | 
মদালয়াদ্যেন ধনং গৃহীতং কুত্রান্তিচৌরঃ স বদেতি পৃষ্টে। 

জাতিশ্চ কা তন্ত চ কোন্তি বর্ণঃ কিং বা স্বকীয়োন্তি পরোস্তি 

কিং বা।১। পুরেন্তি কিং বাথ বহির্গতোস্তি প্রাপ্তির্ভবিষ্যতাথব! 

ন তন্ত। চৌরাঃ কিয়ন্তঃ কমু চৌরিতং তৎ প্রায়োদ্যকন্তাং দিশি 

তশ্ক বাস$1২। তদ। গৃহং সপ্তমকং বিলোক্য বাচ্যং ফলং তন্ত 



১৬ 

বিনিশ্চয়েন । স্তাৎ সগতষং বদি গৃহং রমলাদ্যথণ্ডে চোরঃ স্বয়ং 

যুজিচ পৃ্জাতমোন্তি চৌরঃ। মাত্রীয়ভাবে বদি বা স্বপুরীপোৌর্্রী 
খন স্বঙ্গন এব চৌরঃ । ৩। তূর্য্যালয়ে তদখচেৎ পুনরুক্তিভূতং 
চোরাস্তদ! স্বন্ুহদঃ স্বসমানধন্মাঃ । স্তাৎ পঞ্চমে যদি চ তত্তদি 
পুব্রপৌত্রাঃ বষ্ঠে স্বভূতাজনএব হরোনচান্তঃ 881 স্তাৎ সপ্তমং ন 
ভবনং পুররুক্কিভৃতং প্রন্তারকে বদি তদা| গণয়াহতঃ স্তাৎ। 

স্যাদ্টমে হরজনঃ পথিক£ পরোব! নিধ্যালয়ে নিয়তমেব বিদেশ 

বাসী 8৫8 দিগ্কধামগেত্তি অননে! হরধামগে সাত শ্বস্ত্রাধিপে! রবি- 

হিতে নিজবৈরিবর্গঃ | অন্তেষু ধামন্ু চতুর্ষ'পি তন্বরাঃ সাঃ প্রায়ো- 

নুগক্ষপণতিক্ষুকমৃষকাদযাঃ ॥ ৬। বাবৎস্থ তশ্মনিগৃহং পুনরুক্তি- 

ভৃতংতাবন্সিতাশ্চ সদনেষু ভবস্তি চৌরাঃ। যাবস্ত এব মুনি সম্মনি 
বিন্দবোব! তাবস্তএব হি হরাস্ত নিদেশনীয়াঃ1৭। কন্তাং দিশীতি 
সুনিসগ্মনি যোগ্রবিন্দুম্তক্সৈব দিখবরগতো৷ পরিভাবনীয়ং। কুত্রাস্তি 
চৌরিতমিতি ক্ষিতিথেন্তি ভূম্যামাপ্যে চ কৃপজলখাতজলস্থলেষু 
। ৮। গেহাস্তরালসদনেস্তি তদানিলেখে পেদ্যাং তদ।| পিহিত- 

মত্তি যদানলং থং। প্রার্ধির্বিধাতি নবেতি তদা নিদেশ্টাং 

বাবস্তি সস্তি মুনিগেহগহানি খামি।৯। তান্তগ্রিবায়ুজলতৃমি- 
গতানি বুদ্ধা রূপাক্ষিবেদবন্থুভিঃ ক্রমতোইস্কিতানি । সংখ্যায়- 

তানি সকলানি চতুশ্চতূছ্ধে দেয়ানি যত্র বিরমস্তি ফলং ততঃ 

হ্যাৎ। ১০। তাবস্তি তান্তপি দিনানি বদোন্মহাস্তে তাবস্তি ঘন 

দশকানি যদ| বনাতে। মৃত্বক্নদাতকগতানি ভবস্তি মাস! বর্ষাণি 
তানি চ গতানি হি জাষদাতে 1১১। কিং মে ধনং ব্যযিতমন্তি চ 

তক্ষিতং ব| চোরৈস্তদাষ্টমগৃহস্থদলং বিলোকাং। তন্মিংশ্চ 
সাবিতপলে যদ্দি দাখিলে ব! দ্রবাং তদক্তি সকলস্ত যথা! তখৈব। 

তশ্মষিংশ্চ খারিজদলে যদি মুন্কলীবে দ্রব্যং তদ1] ব্যয়িতমস্তি চ 
তক্ষিতঞ্চ। ত্রিপদী। ১২। 

অথ চৌরাণাং দুরসমীপজ্জানং। 
চৌরাঃ সমীপে যদি চোন্মহান্তে ক্রোশার্ছমাত্রে যদ্দি চেস্ব- 

নাতে । মুত্বললদাতে বদি কোশযুগো স্তাজজাবদাতেপি তু যোক্- 

নাস্তে। ১৩। আদ্ো গৃছে হস্তশতং স্বিভীয়ে শতন্বয়ং স্তাজরি- 

শতং তৃতীরে ৷ চতুঃশতং স্তাৎ সদনে তুরীয়ে চতুশ্ততুক্ষেপ্বপি 
তদ্দিচার্যাং । ১৪। 

অথ বণণঃ। 
উদ্মহান্তে ভবেদ্বিপ্রে! বনাতে ক্ষত্রিয়ে। ভবেং। বৈশ্তো- 

সুত্বলদঘাতে 51 চ্ছ্রঃ কাক্জাষদাতকে | ১৫। আথেয়ে সদনে 

রমলপাঞ্িগণনা | 

বিদুর্ধদি বিশ্রান্তিমাগতঃ। তদ| স্বর্ণমেব স্তাম্মপিনুক্তাদিকং 

তথ | ১৬। বার়বীয়ে ভবেড্রৌপাং ছকুলাভরপাদিকং। জলীয়ে 
তাত্রপা্স্থং বস্ত স্বেতঞ্চ কর্বরং। ১৭। ভৌমে পিত্রমুমীসায়ঃ- 
সহিতং বন্থুনির্ভরং। এবং যোড়শখণ্ডানি বিচার্ধ/ ফলমাদি- 

শেং। ১৮। জমাতশকলেবস্তগতং নৈবোপলভাতে । তন্াৎ 

সর্ধত্র তৎ সঙ্প চৌরপ্রপ্নে বিবর্জিতং | ১৯। 

ইতি চৌর্যাপ্রস্রঃ | 

অথ গমনাগমনপ্র্নঃ | 
গমনাগমনপ্রঙ্্ে দ্বাভাং ভক্তে কুরস্থৃবিন্দৈকো ৷ ন গমনং 

নটৈকশেষে দ্বিশেষকে গমনমেববাস্তি ।১। মার্গে শুভমণ্ডভং মে 

বিন্বৈকাং তত্রিধা বিতক্তং ল্গাৎ। একে সুখং দ্বিশেষে হৃস্ুখং 
চৌর্য্যং ভ্রিশেষেণ | ২। 

অথ কলহপ্রশ্নঃ | 

্বয়োশ্চ পুং সোঃ কলহে প্রবৃত্তে বিন্বৈকামেবাত্র চতুর্বি- 
ভক্তং। একেন সন্ধিদ্ধিতীয়েন বৃদ্ধিহ্ানিস্ত তীয়েন বধশ্চতুর্ভিঃ ॥ 

অথ গতাধিকারপ্রশ্বঃ | 

পৃষ্টঞ্চ কেনাপি মমাধিকারো! গতঃম্বহত্ণাত্তবিতা কদেতি। 
'তদাধিকারে ভবিতেতি বাচ্যং প্রাশ্নং গৃহঞ্চেদ্যদিদাখিলং স্তাৎ।3। 

চিরেণ কালেন চ সাবিতঞ্চেত্তত্রাধিকারো নহি খারিজং তৎ। 

মুন্ক্লীবকং তত্র কৃতেইধিকারে নিদেশনীয়া ধনহানিরেব। ২। 

অথ বিদেশগত প্রশ্নঃ | 

গতঃ কদা যাস্ততি চেতি পৃষ্টে বিন্বৈকাষেবাত্র কুরু ব্রিতক্তং । 

শীত্বত্বমেকে স্থিরত1 দ্বিশেষে বদ্ধস্ত্িশেষে বদ ম। ব্যতৈযীঃ1 ১ | 

অথান্তঃ | 

অথ বিদেশগতে প্রথমং দলং স্ুতগৃহেণ যুতং কুক তন্তবং'। 

তিথিগ্ৃহেণ যুতঞ্চ পুনঃ কৃতং ভবতি সাদদলং যদি দাখিলং। ১। 

তদি,বদেৎ পরদেশগতঃ পুমান্ শ্বগৃহমেষ্যতি শীজেতরং প্রুবং । 

নপুনরেষাতি নেসযুতদাখিলে কুশলমন্তি সসাদর্চুতসাবিতে | ২। 

ভ্রমতি খারিজি নেসি নিরর্থকং ভবতি খারিজি সাদিদলে ফলং। 

যদি তু সাদবুত সাবিত নেসদলং যদি বিষেশমতোন্তি যথা তথ|। 

মুন্ত্লীবযুতে বদি সাদগৃহে দমধিগম্য পুনঃ পথি যাল্ততি। মুন্- 
কলীবযুতে যদি নেসদলে ন গৃহমেষ্যতি নাশমুপৈষাতি 1৩। নিগ- 
ডিতঃ কিল নেসি তু সাবিতে ফলমিদং পুরুষে পরদেশগে। ৪ 



রমলপাঞঝ্িগণনা | 

থ বিদেশগতঃ কমু জীবতি কম মৃতোহপ্ত বিদগ্ধবদাপ্ডভে। 

১৭ 

মাসমাত্রকধ ॥৫॥ মুতক্পে সগ্রকানি শ্াঞ্জামদাতে দিনানি চ। 

স্থতগৃহাষ্টমধণ্ডতবং গৃহং কুরু পুনগ্তিথিগেহবিমিশ্রিতং । তদনলা- (যাবৎ খং বর্ষমাসাদি সপ্রকাহ্ছাং মিিং বনে ।৬। 

. নিলয়ো& সদনং ভবেত্তদি সজীবতি নানুধরাগৃহে | ৪ স্লো ৪১। 

ইতি বিদেশগত প্রশ্নঃ । 

অথ দাসপুচ্ছ৷ 

প্রস্তারে বিন্দুপিণ্ডে দ্বাভযাং ভক্তে ফলঞ্চ বক্তব্যং নায়াতি 

চৈকশেষে যুগে দাসঃ সমায়াতি ।১। কন্তাং দিশীতি পৃষ্টে চত্ব 
র্বিভক্তং কুরম্ত বিন্দৈকাং প্রাচীপ্রতীচ্া্দীচীযাম্যৈকত্বিত্রি- 

»বেদাক্কৈেঃ। 9) ইতি দাসপৃচ্ছ!। 

অথ গর্ভপ্রশ্নঃ | 

গর্ভে স্ৃতাম্তৃতপ্রশ্জে উক্তরীত্যান্র পণ্ডিতৈঃ। পুংস্ত্রীষগ্ডান্ 
বদেৎ প্রাজে। বিলোক্যাণ্ড যথা! তথা ॥ লহাং নখং কখং ছা 

তবেখঞ্চ নকীউলং। উতৎক্েস্তিমাষ্টো খণ্ডানি : পুংখগ্ডানি ভব- 

স্তিহি। অক্কীবযালতরীখমতবেদং কদং নদং | 

নর 0. খর রি 

স্ত্রীথগানি ষড়েতানি ষণ্ডে ফর্হাজমাতকে ॥ নবমং সপ্তমং খণ্ডং 
পঞ্চমং কুদ্রসংনিতং । চতুর্ণাং মিশ্রণঞ্চেকং খওমুৎপাদয়েৎ সুধাঃ। 

পুংস্ত্রীনপুংদকং ভ্ঞাত্বা গর্ডোবাচ্যস্তথাবিধঃ ॥ মতাত্তরমথো 
বক্ষ্যে পূর্বপ্রস্থান্থসারতঃ | দ্বিতীয়ং নিধিথণ্ডেন পঞ্চমং দশমেন 
চ। যুজ্ু'পওদয়ং কত্বা তম্মমদেকং সমুদ্ধরেং ॥ তন্মাৎথ পুংস্ত্ী- 

ব্লীবরূপাদ্গর্ভোবাচান্তথাবিধঃ ॥ ইতি গর্ভপ্রশ্রঃ। 

অথ সন্তানায়ুঃকথন প্রশ্নঃ | 

অথ সন্তানমায়াতমাযুস্তস্ত কিয়ন্মিতং। নেষ্টে্দে পঞ্চমন্তেন্ং 
জমাতে চ ঘটামিতং ॥ ১ ॥ ভ্মায়াঞ্চ মুহূর্ঃ স্তার্দিনৈকঞ্চ নকী' 

উলে। উত্ক্লায়াং স্তান্মাসমিতং নথে বর্যমিতং ভবেৎ ॥২॥ সাদে- 

দলে পঞ্চমগে কলং গুভনুদান্ততং ৷ অর্কধায়ি কুরস্তাদাং পুন: 

রুক্তং লং যদ ॥৩।॥ তদা গৃহীত তদ্ধিন্ননাদ্যখওাল্লাদেশখ। 

সমাপিতেষু চৈতেষু যচ্চতুষ্ষমুপাব্রজেৎ। ৪1 ততে। বাচ্যং 

ফলং তত সম্তানায়ু ভাষিতং | উচ্মহান্তে ভবেদ্বর্ষং বনাতে 

অথান্যা?। 

বদ মমাসা স্থৃতশ্য কিয়ন্সিতং গণক জীবিতমস্তাদিতং তদ। | 

রমলবিন্দুচ্ং বিভজেজিটিঃ শশিমিতেরমিতং বদ জীবিহং ॥ 

যুজ্বি নিজাং গণর়। তনয়াদিভিগরহরথাদিমুখৈশ্চ: শ্ুতৈখুতিং । 
গুণমিতে যদি শেষতয়। স্থিতে সততমেব শুচাপি রুজান্বিতং । 

অথান্যঃ। 

রমলবিন্দ্চয়েখ বিভাজিতে মুনিভিরেকমিতেইপাবশেষিতে । 

বপুষি ভাপধুহে। যুণি বাতরুক গুণমিতে পরমন্ত্রবিদুষিতং ॥ 

ভখতি বেদমিতে বিষমজ্বরী শরমিতে বত চর্ধরুজান্বিতঃ রসম্িতে 

সতি শৈত্যময়ার্ঠিভাক্ সততমেব তু সপ্তভি কুম্বরুক্ ॥ 

ইতি সন্তানায়ুঃকথন প্রশ্নঃ । 

অথ কারাগৃহরোগাতুরয়োর্দিশ্র প্রশ্রঃ | 

কারাগৃছে নিবন্ধস্ত চিরং রোগাতুরন্ত চ শুভাগ্ুভার্থিন! প্রশ্ন 
বিলোক্যে। দ্বাদশে গৃহে । লহানং নসরৎখারিজং তরীখং হুত্রাথাং 

রমলরবিস্থলাগতং চেৎ মুক্তিঃ স্াদ্বহুগদতোপি শক্রগেহাদান 

নন্ব্নমুপেতা মংক্ষু ভূঙক্তে ॥ ধামাকে তবদমথো কদং নদং 

বা ভহ্াঞ্তো বহুভিরহোভিরেতি শন্ম নেষ্টং চেস্তনতি হি সাক্ষিরন্ব- 

মেষাং তদ্রোগী নিগড়গতঃ সমেতি কষ্টং ॥ লম্তানকং নঝুা- 

কলেন্তিমাণ্চ হুত্াজমাতে বরিধামি চেৎ শ্াঃ। তত্সাক্ষিকে 

সাবিতনেসখণ্ডে রোগী নিবন্ধশ্ঠ নযান্তভঃ শং ॥ ফর্ঠাবযাজাঙ্গিদ- 

লেখু ত্র মুক্তিদ্বয়োপ্দেবতপৃজনেন ৷ তরীথঞ্চ হুত্রা কখং চা- 

বেখং রবিস্থানগং তত্র চৈবং নিদেশশ্ং গদার্ভে। নিবদ্ধঃ পলা- 

য্যন্তদেশে যমস্তালয়ং যাস্তঃ ক্ষুদগদাত্োঁ॥ 

অথ কেবলং রোগিপ্রশ্নঃ। 

ভূহগাতিমতে বদাণ্ড বিদ্বজ্জনবন্দ্য খিদ্যগদাতুরম্তাস্ত গদোস্শি 

কোপং। সাধ্যোন্তাসাধ্য;ঃ কতিভিদিনৈর্ব। গদপ্রণাশে। ভবি- 

তেতি পৃষ্টে ॥ ১॥ তদা! বিলোক্যং রমলাদ্যথগুং ভত্রাপ্যখণ্ডানি 
ভবস্তি যর্হি। বধাজনক্রদখিলে নক উলং তরীথকে তর্হি 

জলোদরাস্তিঃ ॥ ২॥ লহাং নখং চাতবখং কথঞ্চ চক্বারি চেমানি 

দলানি বন্ধেঃ। তদাদাগেহে যদি ভহি”স্তাপ প্রলাপকং পাকুচল? 

তাল্লগার্তিঃ ॥ ৩৪ হুত্রাথ কহ? তবদেত্তিমাশ্চ চত্বারি চেমানি 
মরুদলানি। আদ্যালযস্থানি তদাত্র"বাতগ্রকোপ্জাঃ সত্তি রুজঃ 

৯৩২, 



প্র 

১৮ 

সমগ্রাঃ॥9 ॥ উতক্রে নকীশঞ্চ কদং জমাতং দলানি চেমানি 
ভথাপ্ত ₹মেঃ। মুখ্যালয়স্থানি তদ। গুপস্থ| পীড়া গুদাৎ পাদ -তলাস্ত- 
মৃ্চিঃ॥ ৫ ॥ সাদে রুজঃশাস্তি রথে! বিনৃদ্দিননেষ্টে দলে সাবিতকে 
সমদ্ধিঃ। সাদে তথা খারিলকের্ডিন[শো। নেষ্টাঙ্কষিতে খারিজ- 

পেিবারঃ ॥৬॥ গহগপবৃদ্ধিঃ ক্রীবে বিলথ্তঃ সাবিতেস্তি 
 নাশঃ | নাদেন্তোষপসাধাঃ খণ্ডে নেষ্টে ন সাধ্যোস্তি ॥ ৭ ॥ 

ইত রমণাদাখণডফণাং | 

বৈদাঃ কিমস্তি দক্ষঃ কিংবা মুঢ়স্দত্র দশমদলাত দক্ষঃ সাদে 
খ্ডে মুঢ়ঃ শেষেনু খণ্ডেসু॥ ৮ ॥ পুঞ্জে গদপ্রণাশোভবিতা বা 

নেতি তপ্ত রবিধায়ঃ বৈধ্যারাভঃ সাদে নন্দে নেপ্রে ধুধৌ চ 
নানেষ্ছে ॥ াপশাত্তো 'প্রথমেন তর্মাং বিমিশ্রয়িতাটিম- 1 ১, এ নোনেষ্টে ॥৯॥ গপোপশান্তো প্রথমেন তুর্যাং বিমিশ্রয়িহাষ্টম ৷ ভূপৈর ক্রাপ্ততেষু রেগাঙ্কাঃ। 
কেন মগ্ঠং॥ ভাভ্যাং সমুৎপাা দলং তটৈকং সাদখারিজং | 
তদ্যদি শিরতং ম্তাৎ ॥ ১০ ॥ দেব চেদ্বেদশরালয়ন্তং রুকৃশান্তি 

শপ পাশা শত ৭ তত এ শী কস? পশস ০৭ 

টুর হরী | অদনং | ফং নংদ।|ফংহা। কদ1] উত্তক্ল। অস্থী। 

রমলপাঞ্চিগণনা | 

২সংস্থিতদুগ্মহাস্তে। রুজঃ স্থিরাঃ সাবিতকেথ সাদে বৃদ্ধিং গতা' 
দাখিলকে দলে চ ॥১১॥ সাদে দলে দাখিলকেষ্টমস্থে গদাতুরো 
নৃনমূপৈতি মৃত্যুং । যষ্টেবযাগেষিমৃতিস্তরীথে তথা জযাতেপি 
রসালয়স্ডে ॥ ১২ ॥ তিষ্যালয়ে যছ্যুকল! জমাতেস্তিম! মুতিস্তত্র 
কখে তথাচ। উতক্লেপ্তিমান্ধীশবযাজভ্ম্রামাতকং চাতবখং 

তরীখং । ইনানি চাষ্টো সপনানি ঘস্ত তিষ্যালয়ে তশ্ত নরস্ত 
মুঝ্যুঃ ॥ ১৩ ॥ রুণ্বাকুলস্তাত্র রসালয়স্থং ৭ওং খিলোটক্যৈব দিনা- 
বধিপ্ত। বাচ্যাণ্ডদাথং লিখিতোহংবহন্ত ক্রমঃ সহাঙ্কৈরপি বিন্দু- 
রেখাঃ ॥ ১৪ ॥ পরিভাম! যথা__ 

ভূনেত্রবেদবস্থভিঃ শৃন্তান্তগ্র্যাদিতত্বভৃানি বধ্যাগমবস্থ- 

ইতি দিনাবপিদ্ঞানং রোগি প্রশ্নঃ এব ॥ ইতি রোগিপ্রশ্রঃ ॥ 

রর রর চক জর ও 

সংখা ইজস্থ কংখবংয] নুংগা | ছা | লং ূ অগশুং ১ | অংরেং ৩! জং 

। বাংশং ২ বাং রেংও ১৬ | ১৫ | ১৪ ১০] ১২1 ১১1 ১5 ৯ ৮1৭ | ৬] ৫ ৪ | ৩ ২ ১ 
| | 5৫ 1 ২ম ৩৩ গু 522. গু দির ৩ ৮৪০০০ ] শীট 4১ টিন 1 পপ তি 

র্ | ল গু গু সপ সস গু গ স্ী্পিত স্পা ঢ ৬ শষ ও সী ৫] চি সপ 
৪ ঙ টে রর 

ূ ভাঁশং ৪ | জংরেং ৮ | __ 1 55182491775 ০৬142 রি রি 2৪ 

ূ উঠা রি গ ৪ € ০ গ নি সম জি. সা _-- 1 তি টি | [ 

| ] সরল চা সপ | সভা [আপ শা, ৬৬০০০ | শশ্পীশশিশপীশ | ৮৮ 

। পং ১৮ প্র রেং১৬ ৩১1১৫] ১৯1১৭ 0১৯১৯ (১১) ২১) ২৩ | ২৩ | ১৫] ২৫ ২৭1 ২৭1২৯ রি 

অথ কাধ্যাকাধ্যপ্রশ্নে সংশয়শিবারকজ্ঞানং। 

কাধ্যং করোমি নকরোমাহমিথ মুক্তে নাগালয়েন নয়নাল্র- 

মাণ থুক্র,। তচ্রঞ্চ সাদমথ দাখিল মালয়ং শ্রা।ৎ কাধ্যং তদ। 

কুক স্থুখেন চ মাবিলঞ্চ ॥ 

অথ ক্রয়বিজ্ঞয় প্রশ্নঃ | 

ক্রয়ে বিক্রয়ে মেহস্তি লাভে] নবেখং পুনঃ প্রশ্িতে বীক্ষণীয়ে 

গুহে স্বে চতুদ্দিউমিহং রৌদ্র মেতে চ সাদে ত। দাখিলে তত্র 
লাভঃ প্রভৃতঃ ॥ ১ ॥ দলে খারিজে সাদবুক্তেইস্তি লাভঃ পুরো- 

স্রাৎ পরং নুন এবেহ বাচাঃ। চিরং রক্ষণাললাুদং বস্ত চোক্তং 

মপ্দোক্তে গৃহে সাবিতে চাপি সাদ ॥২॥ নচোক্তা ন্যথণ্ডে 

কযোবিএয়ো! বা বিধেয়ঃ মৃধীতি মুধাধুর্ধারার্থং। অরস্তোর্মতং 

গ্রেচাতে স্বাথসিদ্ধৈ * ক্রয়োবিক্রয়ন্তৌ যথাবন্লিবোধ ॥ ৩॥ 
চইদ্দিউমিহং রোগ্রখণ্ডেন যুংক্ত1 'ছছুথং গৃহং শ্রেষ্ঠনেষ্টং 
বিলোহা। গৃহং মদ্যুতা্ধগ্থলে শ্রেষ্ঠ মাপুং শুভং তৎ ক্রয়ে | 

বিক্ররে নৈব চেষ্টং ॥ ৪ ॥ পুনন্মীইণে। তাদসংস্থে গৃহে স্তাচ্চিরং 

রক্ষিতে বস্তনি স্বার্থসিদ্ধিঃ | পুনর্জাইলে। তাদসংস্থেইপি লাভে! 

ননেন্স্ব(বিতে জাইলে। তাদসংস্থে ॥ ৫ ॥ ক্রয়ে হানিকুন্দুন্ 

ক্লীবঞ্চ সাদং তথা ক্ষিপ্রমেব ক্ররখারির্জে স্যাৎ। ক্রয়ো নাস্তি 

নেস্মুন্রীবে কথক্চদদন্ত্েব ঝন্মান্ জুহাতি জাল1ঃ ॥৬ ॥ 

অথ দাসপশুভাগ্1দিক্রয়বি ক্রয়প্রশ্নঃ ।' 

ক্রয়ে বিক্রুয়ে সেবকানাং পশুনাং গৃহং হষ্টমুক্তং দ্বিতীয়ং 

তখৈব। তয়োধোগতো। দাখিণং সাদখশং যদ] স্তাত্তদ| তৎ- 

ক্রয়ে সৌখ্যমুক্তং ॥ ১ ॥ ন সাদে ন নেসে শুভং সাবিতে স্তাততদ! 

মুন্রীবে দলে কাতিশর্ম্ম। 

অন্য | 

ভাগুক্রয়ে নয়নরুদ্রদলাভিযোগাজ্জাতং দলং ভবতি'দাখিঞ্- 

সাদসংগ্ঞং। তত্র ক্রয়ঃ শুভতরোন্তদলেষু নন্তা দেবং বস্তি 

রমলামলমানসাজাঃ ॥ ইতি দাসপশুভগাদিক্রয়বিক্রয়প্রশ্রঃ | 



রমলপাঞ্চিগণন! | 
০ পীশিস্পেপপীল 

৪ + 
শা 

শাসন পেত এসি বই 

» অথ কেন্দ্রগৃহাণি উতাদসংজ্ঞানি । ূ ১ 
| 

সর 3 ও সারার সস. 

দি 
পণফরাণি মাইলে উত্তাদসংজ্ঞানি । র হু ৫ ৮ ১১ 

০ ০ স্পা গার 
বাট ৬... ৩৯» ০ ৮. 

অথ স্থরাজ্যকুরাজ্য জ্ঞানার্থং রাজপ্রশ্নঃ | 

নরপতে শ্রিতং বদ কীধৃশং যদি তু কেনচিদেবমুদাহতে | 

তি বিলোকয় দ্রিউ মিতমন্দিরং তদন্ুভাবয় ষোড়শমালয়ং ॥ ১ ॥ 

নদ কদ1] তব্দানি ববাজকেপ্তিম জমাত দলানি ৮ তত্র চেৎ। 

তদি বলোনৃপতিঃ সুতন্থঃং সুখী স্থধিঙ্গয়ী প্রকৃতিপ্রিরকুপ্তবেৎ ॥২॥ 

নৃুপতিবেশ্মনি ব| দশমালয়ে নখ তরীখ ফরহ! লহিয়ানকং | যদি 

তদাপি নৃপঃ সক্কপঃ স্থুধী নিধিপতির্রিনয়ী বিজয়ী ভখেৎ ॥ ৩॥ 

আপোর্লীবানি জাইলে উত্তাদসংজ্ঞানি। 
৭২ বস ০১ পাপা ০০০ পা 

৩ | ৬ 

পি ০৭ সা এপ পপ ওর ০৪৯ ০০০৯৫১ 

ঠ গু ৪ গু সা স্পা সপ পপ | জপ | আপি 

রি ৫ ৬ জপপপ পপ ৩ ঠ সপ . এ পপ 

স্পেস € সি স্পা ০ সপ গু গু ও চি 
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শৃপগূহে যদি বা দখমে গুহে শকলষট কমথেতরম!গতং । তরি 

নৃপোমুগয়ামগলোচনামধুদুরোদরমগ্রমনাভবেত ॥ 

ছিলি” 

| ইতিপ্রশ্না ময়া। প্রৌক্তা যণাশান্ত্রং যথামতি। প্রশ্নজালং প্রন্ু- 

১৭ ॥ টার্থং জানাতি জগদীশ্বরঃ ॥ ইতীহ রমলামূতে যবনশান্তরসিন্ধ.- 
থিতে বিদদ্ধজনবন্দিতে শকলশ্নারেখা্ষিতে 1 শিবায় শিব- 
নিশ্ষিতে বিবিধপৃচ্ছকপ্রশ্রিতপ্রকারকথনে স্বতাং প্রকরণং গতং 

পঞ্চমং ॥ 

অমুতবদমলং কলয়তি রমলং বিষমিব নকলং শময়তি সমলং। 
হৃদি কুরু তপলং গুরুচরণতলং নয়দদধিকবলং ধিবুধন্চরুতলং ॥১৪ 

অথ ভূমিগতনিধা নজ্ঞানায় 

কিঞ্চিছুদীর্যযতে | 

মম গৃহেইস্তি ধনং হাথ নাস্তি চেৎ কথয় কেনচিদেব মুদা" 

হতে । রমলযষোডশগণ্ডপমুদ্তবং বদ তদ! গতমেব নিধেঃ 

কলং॥ ২॥ রমলেঙ্গে যর্দি বেদরপালর়ে ভবতর! বহি দাখিল” 

সংজ্ঞকে । বদ তদালয়মধ্যগতং ধনং ভবতি তচ্জদলং যদি 

দাখিলং ॥৩॥ সাদে দলে সাবিতকেন্তি বিভ্তং নিস্সাদথুক্- 

খারিজকেতু নাস্তি। সাদে মুন্রীবদলেইপ্রবিত্বং নেসসংযুতে 

্লীবদলে ন চান্তি॥ ও ॥ তরীথকং বেদরসোথখণ্ডং বধাজকং 

বাপি তদান্তি রৌপ্যং। হুমাস্তি চেৎ স্বণমথোকলাখ্যং তদ| 'ভবে- 

ন্নাশকদ্যুক্তভাগং। ড পপ ণ ঙে 
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ছলনা নন গা সিজাহিললা নালা ৮ দিক 

উভত্বং_ 1১1১151৮1১1৯151512 151211৮1151, 

দিশাং ২: |উৎ | পং[ পং | উং | পুং | উং পু ং[উৎ | প ং | দং দং | পং | দং | পুং | দং |পুং 
দিশাং | উং | পং পং | উং পু ডং প্ং | তং | পং | দং |দং | পং| দং | 

অথ দিশাজ্ঞানং। অথ স্থলজ্ঞানং। 
তৃতীয়গেহ্থদলন্ত কা দিক্ তৎসাক্ষিখওন্ড চ কাদিগন্তি। | গৃহত্তোর্ধভূমৌ ভবেদ্বায়বীয়ে জলীয়ে তু পানীয়শাল'- 

তদন্তরালাবনিমধ্যভাগস্থলং নিখাতে পরিকল্পনীয়ং ॥ ষষ্ঠে চতুর্ধে | নিখাতং । ধনং পার্থিবং ভৃমিগং বহ্িথত্ডে কদাচিত্বদ! শাস্তিকে 
বদি খারিজেন্তস্ততত্তয়োরেকদলং বিধায় । স্থানস্ত লম্বত্বং | বেদিতব্যং ॥ ইতি স্থলং ॥ 
মথোণত1 চ বিশালতাঁতেন বিভাবনীয়1॥ ততঃ স্বচিত্তানু- অথ বিধিজ্ঞানযন্ত্ঃ 
ভবার় তেযাং বস্ত্র দলানাং বিশদং প্রবচাঃ। অপারপারং | কনম্তচিন্তবতি ভ্রান্তি শান্তি সদনে ধনং। তদর্থং লিখাতে 
'মলান্ধিসারং জানাতি সর্ব্বং জগদেকবন্ধুঃ ॥ যন্তরস্তন্ত বেত বিভ্বৃঃ স্বয়ং ॥ 

সপ্ডনবশূন্যানি ৩১ রেখা ৩৩ এতেষু চতুরঙ্কুল অঙ্ুল। 
শপ সি পপ ০০ ০০০ পপ 

৩৯৯ পিস্দ গু পাপা 

৩ পপ 

ল্য বিতন্তি, নন _ | বিতস্তি__ বিত্তি জরুর, 

্ ০ রর ৫ ৬ রর এ ূ ও রঃ ০ [7 বি চিনির 

[2 টি ০ রা রি টি 
| লট] রী হস্তোপরি | 

টি * যে ন - অঙ্গলানি 

শৃং ৩৩ ৩] বে রহ মি নো ২৭ 

অঙ্কাঃ ৯০ 



রমলপাঞ্চিগণন]। 

অথ নিধিম্থলোন্বেষণানুকুলরমলপ্রকারোযথা । 
একামুলচতুরহ্ুলবিতন্তিহত্তাঃ ক্রমাচ্চতুকষেযু জেয়াঃ। প্রশ্ন 

গৃহাক্কপ্রদানবিরতেশ্চতুচ্ষান্ধে। প্রশ্নগৃহাক্ষ! যথা--্বাস্কারেখা 

গৃম্তমেকমিখং জ্ঞেয়া সৎজ্ঞ! সর্বণণ্ডাস্তরস্ত। ॥ লহ্যায়াঃ সপ্রা- 

হ্রলোক্তাশ্মহাস্তে বিংশতাঙ্গুলা গ্যাদ্বনাতে। মুত্বল্লে সাতস্থি তস্তি 

প্রমাণা তাবন্ধন্ত! জায়তাং জাযদাতে |. এবং রেখাশৃন্তাজাঙ্গাত্ত 

বোধাঃ খণ্ডে খণ্ডে জ্ৈশ্চতুক্ষে চতুক্ষে ॥ ভাগে ষোড়শভিহ্তে 

বিশিষ্টশ্চৈকত্ততা লহানং প্রশ্নগৃহং তদদ্কাঃ সপ্ততেঘঙ্ষেষু প্রদ- 
তেষু লন্ধং সপ্তমং গৃহমন্ীশং । ততো বনাতং দ্বিতীয়ং চতুফষং। 

অদ্ধং নামগণ্ডং অক্কীশং এতে চতুষ্ষার্মে উভে প্রাপ্তে ততঃ 

প্রকৃতে কিমায়াতং বনাতন্ত চতুরস্কৃণত্বাদঙ্গীশে চ তিশ্রো 

রেখা একং শূন্তং ততঃ সপ্তাঙ্কত্বং তম্মাৎ সপ্ততিগু শিতৈশ্চতু 
শামি শিপ 

লি পু ১৬ | ১৫ ১৩] ১২ না ১১ রা ১৩ 

০৭৯ ০. শপ». 
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উচ্চলং, ০ ১১ টনি ূ  ১৪ | ৯৩ | ১১ রি ূ টি 

দশ! শা | টং | গং ্ 1 % | | ু ং] উং ূ  

অথ ররর | 

তত্র রমলাদাখণ্ডফলং। অথ সপন ধারেষু রমলাদাদলো- 

তবং প্রইন্মনো বিনোদায় বিশ'সায় ফলং ক্রথে ॥ লহা! রবি- 

জটৈনঃ সা্ধীং মিলনং শতনোঃ স্থখং 

দশনান্ন পমানতঃ | শনৌ শোকপ্রদ| হানিমিখ্যাভুমণকারিণী ॥ 
ইতি লহানফ লং | 

অথ কক্স দ্বাথিলফলং | 
»কদং» রবিদিনে দ্রব্যং সুখভোগসমন্থিতহ। 

শ্রে্ঠং স্ুবাত্বাশ্রবণংৎ ভবেৎ॥ 

 ভবেৎ। কণং রবিদিনে শ্রেষ্ঠং পরার্থন্যাগমঃ কচিৎ। 

দিনে শ্রেষ্ঠা'পরং খেদকরী কচিৎ। মিলনং মহত সার্ধং চত্দ্রে মনসি পেশ কলভঃ পিশুলৈঃ 

লহাগমপ্রদা ॥ ফুজে তগ্ুগখে শ্রেষ্টেম্মিলনং গমনং কচিৎ॥ ূ ম্তাঙ্গি মীলনমন্তাজৈ2। 

* সৌম্য শিল্পিজনৈশ্যোত্রী স্থুঙটৈন্মিলনং ভবে ॥ গুরৌ গুরু- ভবেহ ॥ বুধে মনঃ পরাধীনং 

ভূগৌ হর্ণপ্রদা দেব | দেহলগুখং শ্রেষ্েশ্মিলনং স্বতনো ঃ স্্পং ॥ ভাগৌ খলায়ঃ শোকো 

চন্ত্রে কাধ্যং মনোভীষ্টং সঙ্গন্তিঃ লহ শিল্পিভিঃ ॥ তভৌমে ত 

চন্দ্রে শীষ্টকরং 

কুজে মনোবিতঙগঃ স্যাতৎ 

পরাদ্ধদিনং গুভং । বুধেকাশ্যন্ত সংসিদ্ধিঃ শ্বাভীষ্টং সুহদাগমঃ। 

২২ 

রঙ্গুলৈ রষ্টাবিংশন্যন্থলানি মমায়াতানীতি নর্বট্ৈবানয়] রীতা! 

নিধিস্থলং বোধ্যং। 

অথ চৌব্যনিখাতান্বেষণপ্রকারে রমলঃ ॥ 

অথ ধনমানপরীক্ষাপ্রকীরে রমল?। 

ধনং কিয়ন্সিতং ঢান্তি কেনেথং সমুদাজতে । পত্ঠরম্চতু- 

স্কাণি দলানি বদ মাচিরং ॥ চৌত্যাপিকে রমনগতে চতুষ্ষকে 

খিভাবনীয়ং বতমানমুদ্গতং । বিতস্তিহস্তাবুত ক্রোশযোজনে 

লাভে! ভবেদ্দাখিলকেন চাপরে ॥ ইতি এনদ্রমলত্ত্রয়ং পৃর্বেধো- 

ক্তয়ৈব রীতা। বিলোকনীয়ং ৷ নিধিস্থলাগেষণরমলচোধ্য'নখা- 

তান্েষণরমলে ধনপরীক্ষারমলং ॥ 

৯ ৮] ৭. |৬ | রা 9 | ৩ ] ২. | ১. 

জলজ দর ৬ ভারত 
্্পসস ০] পপ শিপ 21 স্পশী ১ গড ৯্পা 

০ শী সি স্পা শপ সপ গ - 

শী সি ঠ 1 গু ্ স্পা 0 সপ 

গজ।| গঞ্জ | গজ।| গজ | গজ | গজ | গজ | গজ | গজ 
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হিরন হি 
জালে নঃ সিরাত ২০১322 

৪৫ | দং 11 কোলে গার 

€কেনচিৎ সার্ধং গমনং িলনং স্থাথং | ত্ুগৌ গহন, 

প্রাপ্তিঃ শ্বশরীরস্থথং তথা । শনৌ মামগ্গয়ং নেষ্টং পরাদ্ধং সু 

মোহো- 

সমং। চন্দে বিকলনা কাধে 

| গুরৌত 

স্গদং 

মনোল্পকণভোনশং শীচভ্নৈ 

ভরষ্টবাকাশ্রবঃ কচিৎ। গুকো 

কজে 

শনো তু 

দিনাৎ পরং ॥ রবৌ জমান্তং 

নমিখ্যাকায্যে মনোরথঃ। মিথাত্রমণং ক্রেশো মধা- 

বিফলং মনঃ শ্বাৎ খলসঙ্গমে। 

হটাৎ 

পুনঃ কার্ধ্যং ভবেত স্বজনসঙ্গমঃ। পৌম্যে ু ধং সর্ববহি হং' গুপৌ 

গীত বিনোদনং ॥ ভূগে স্বাস্তাং স্তথঞ্চের শনৌ বার্থণনোরথঃ 1 
ফর রবিদিনে শ্রেষ্ঠ! নাট্যগীতবিন্পেদিনী। চন্দ্রে সুখপ্রদ! 

১০৩) 



৯.২ 

শোকনাশিনী হর্ষদাদ্লিনী॥ কুঙ্গেইপি হর্যদ] প্রোক্তা বুধে স 

বিফলক্রিয়। গুরো ক্লেশপ্রদানার্থকারিনী ভ্রব্যহারিণী ॥ ভূগো 

সুথপ্রদ। সৈব শনৌ। গীতবিনোদিনী। উতর! রবিদিনে ছুঃখ 

কার্রিণী মানহারিণী। চক্ত্রে সমীহিতং সৌম্যং কুজে সব্বৈর্ব্বরো- 

ধিঠা॥ বুধে স্ুখং সমীচীনং গুরো গ্রাগ্দিনমুত্তমং ॥ ভূগো 

মনঃ সমুদ্ধেগং শনৌ সৌখাফলোদয়ঃ ॥ রবাবস্কীশকং গ্রোক্তং 

কলেশধং সকলং দেনং। চন্দ্র স্বজনসংক্লেশে। দহনং হৃদয়াগ্রিন] ॥ 

কুজেইপি খলসম্পর্কঃ কলহঃ সকলং দিনং। বুধে কোপাকুলত্বং 

স্তারগুরৌ মিত্রবিরোধিতা ॥ ভৃগৌ জীর্ণজনৈনঃ সাদ্ধং মেলনং 

বহুখেদকৃৎ। শনৌ চ[চলচিত্তত্বং পিশুনৈঃ সহ সঙ্গম£ ॥ রবে 

হা বিরোধাট্য। চন্দ শ্রীজয়মানদা। কুজে সঙ্জনসৌহার্দং 

বুধে ক্লেশো বৃপাদিতিঃ॥ গুরৌ তৃ পরবিস্তার্থং হুর্বাক্যশ্রবণং 

ভবেৎ॥ ভূগৌ নীচজনৈঃ সার্ধং কলহোমানভঙ্গ তা.) শনো। 

কনিষ্ঠপাপিষ্ঠসংসর্গাদ্বদয়ে পরিসপ্ততা ॥ রবৌ বযাজং সফলং 

স্বাঙ্গে সৌথ্যং কূতে জয়ং। চন্দ্রে নিজাভীগ্গিতদং কুজে 

কলহদং ভবেৎ ॥ বুধে সৌখ্যাৎল।তঃ স্তাদ্গুরৌ  সর্বার্থ 

সিদ্ধতা। তূগৌ মহানদকরং শনৌ মধ্যফলপ্রদং ॥ রবৌ নশ্রুত 

থারীলং তদান্তি বিফলং দিনং। চক্রে স্বহঠবাক্যেন বৃদ্ধেঃসহ 

বিবাদিত1॥ কুজে বৃদ্ধবচোদ্ধেষো বুধে কষ্টযুতাক্রি'রা। গুরৌ 

লাভন্বখপ্রাপ্ডিভগৌ স্তাচ্ছুভচিস্তনং ॥ শনৌ শনৈঃ শনৈঃ 

কার্ধাং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ | রবৌ নদং স্থখকরং চন্ত্রে সৌখং 

চতু্তণং। কুক্সে রোগসমুতপত্তিবৈর্বরিণ। চ পরাভবঃ ॥ বুধেংরিভিঃ 

ুত্রিন্চ মিলনং বছসৌখাক্ৎ। গুরৌ বপুঃস্থখং শ্রেষ্টেম্মিলনং 

স্রবচঃশ্রবঃ। ভৃগে স্বচিন্তিতপ্রান্তিঃ শনৌ চ কুবচঃশতিঃ | 

রবাবতবখারীজং চিত্তভঙ্গার্থনাশনং । চক্রে কষ্টপ্রদং প্রোক্তং 

কলহে! নিজবাদ্ধবৈঃ। কুজে জরজ্জনৈঃ সাপ্ধং কুবাক্যকথনং 

শ্মতং। বুধে রজঃসমুৎপত্তিৈরিবাক্যনিশামনং । গুরৌ কলহ্- 

কারিত্বং তথৈব সকলং দ্রিনং। ভৃগৌ তু চ্লচিত্বত্বং খল- 

লোকাৎ পরাতবঃ ॥ শনৌ সকলসিদ্ধি: স্তাৎ প্রতিষ্ঠামানবর্ধনং | 

রবৌ। নকী যামযুগ্মাৎ পরতঃ স্থথদায়িনী। চন্ত্রে বাঞ্চাধিক। 

প্রাপ্তিঃ কুজে স্বরধবাহনং ॥ বুধে যামযুগাৎ পশ্চাৎ সর্ধকার্ধ্যার্থ 

সদ্ধিদং। গুরৌ মিশ্রফলং প্রোক্তং পশ্চাদ্যামঃ সুখগ্রদঃ ॥ 

ঠগৌ যামদ্বয়ং শ্রেষ্ঠং কার্ধ্যসিদ্ধিকরং ভবেৎ। শনৌ মুধৈব 

মণং স্বহটেন তটে তটে॥ রবাবতবদং শ্রেষ্ঠং সৎকার্ধ্যং 

শ্র্সঙ্গমঃ । চন্দ স্বমনসঃ পীড়। কুজে হর্যসমুন্রতিঃ॥ বুধে সিদ্ধিঃ 

[কাধ্যন্ত গুরো কার্যে কতে দয়ঃ। ভূগে চিত্তি তসিদিঃ স্তাচ্ছনো 

রমলপাঞ্চি গণনা ৃ 

সিদ্ধিঃ শনৈঃ শনৈঃ॥ ইন্তিমা চেদ্রবৌ শ্রেষ্ঠা ধনধান্প্রদণ- 
ফিনী। চন্ত্রে সিদ্ধিকরাস্তোকভাষণাহ্হকার্ধাদা ॥ কুজে তু 

গীতহ! স্তাদ্োৈঃ স্থখসম্পত্তিবদ্ধিনী ॥ বুধে স্বান্মানসী চিত্ত! গুরো 
বিকলচিস্তনং। ভগৌ বস্তচ্যুতিরহস্তাচ্ছনে। মধান্দির্নাৎ সখং ॥ 
রবে তরীখং পরতো! লোভরুৎ সকলং দিনং 1 চন্দ্রে মিশ্রফলং 
প্রোক্তং কুজে সায়ং কুবাকৃশ্রুতিঃ ॥ বুধে মধ্যফলং মিশ্রৈঃ 

সঙ্গে! গীতবিনোদনং । গুরৌ মধ্যন্দিনাৎ্ পশ্চাঞ্থ স্কার্য্যং 

সিদ্ধিমেধাতি ॥ ভূগো গ্রাপ্তে সুখং পুর্ববিফলং চিন্তনং ভ্রমঃ। 

শনৌ কল্তাপি চিন্তা শ্তাৎ সাশনৈঃ সিদ্ধিমেষাতি ॥ ইতি 

ষোড়শখত্ডানাং বারবারসমুস্তবং | ময়াকথি বিনোদায় শকুন- 
ক্রমতঃ ফলং ॥ ইতি বারফলং। 

ষোড়শশকলং স্বীকুরু রমলং পরিহর সকলং বিগতফলং 

মনসি বিচারয় ধারর ধারয় কারয় পারয় জগদখিলং ॥ আনন্দ 

সুন্দরমুখাম্ুক্ রাজমানতান্ব,লচর্ববণচমত্কৃতিচারুমাতুঃ | রত্বা- 
সনস্থিত সুধাকরকান্তিকাস্তং মন্দশ্মিতং মম তনোতু শিবং 

শিবায়াঃ ॥ পীযৃষমিব পয়োধের্নবনীতমিৰ প্রমন্থাদগ্নঃ। রমলান্ধেঃ 

পঞ্চদশং তত্বৎসদ্দশং সমুদ্ধীয়তে ॥ বিশ্বমনুমন্দিরাভ্যামুৎপন্নে 
পঞ্চদশে গৃহে তক্মিন্। স্ফুটার্থমষ্টবিংশত্যধিকং শতমক্তি ভেদানাং॥ 
তদ্বিদ্বজ্জনবিদিতং জমীরকথনায় সংভৃতং,সত্তিঃ ৷ প্রকটীকৃর্মঃ 

কিঞ্চিম্মাত্রং যন্ত্রে হ্ববোধায় ॥ নখং কখেস্তিমোকলাঃ কদং নদং 

তরীথকং জমাতমষ্টমং দলং শরেন্দুমন্দিরে সদ1। তদষ্টখণ্ 
মণ্ডলী ভবেজ্জমীরকুগ্ডলী বৃপা্ক বারচারিণী মনঃ শুদ্ধি 

প্রসারিণী ইদং রমল সর্বন্মমিদমীশ্বরভাষিতং ৷ যে ধারয়স্তি 
চ ভূবি সুরান্তে ভূবি স্থস্থরাঃ | 

অথ জমারভেদা?। 

পু পপ 

| * 1৩ ০ | [| ৭ 5 ডি 
| | * * 

অথ রমলাবলোকনার্ঘং পরিভাষা । 
অক্ষদ্বয়ং তত্তচতুষ্টয়ং দশক্রমাশ্চ তেষাং ভবনানি ' ষোড়শ- 

থণ্ডানি শুন্ং গতিমস্ত সাক্ষিণং প্রশ্নগৃহন্তেতি বলাবলং ততঃ। 
তত্বাধিকারীনপি তত্ত ভাৰনং মিত্রারযদাসি শ্বগৃহী বিবেচনং । 
হলক্রিয়াস্তাবিলকাবিলেক্ষণং হ্যদ্ঘাটনং দাখিল কেন্দ্র 

বীক্ষণং ॥ দিনাবধিজ্ঞঃ ক্রয়বিক্রয়াদিবিৎ জ্ঞাত্বা নিধিজ্ঞানপুরঃ- 

সরক্রিয়াং। জমীরবিৎ প্রশ্নকথাস্থ পওিতস্তঙ্দেশকালানুগতং 
বিচিস্তয়ন ॥ রয়ালয়জঃ প্রতিভান্ুসরতঃ সিদ্ধাস্তশান্ত্ং রমলং 



রমলপাঞ্িগণনা | ২৩ 

প্রকাশয়েৎ ॥ ত্রিপদী। ৩। সাক্ষী স্বয়ং ন রমলে যদি দৃষ্ততে 
চেৎ থ্বে স্বেন্থলে ন যদি তত চতুষ্টয়ং স্তাৎ। প্রশ্ন ন কাবিল 
সলানগতোজনন্ত কার্ধযস্ত তশ্য জগছ্ঃ শতবর্ষনাধ্যং ॥ গ্লোক- 

অং ১৩ ৮ 

শং সপ টা! 9 সপ গ নাঃ 2 ৬ 

শল্ত | ম৮ | রাং১০ | ২১২ চং৪ | মং১ 

অতবে| নকী [অতবেং| নদ। টি বযাজ | হম্র! 

রি নেংমুন | অথং | সাদ |সাংখা- |সাংসা- |নেং সা 
___ খারিজ [দাখিল | রিজ | রিত | বি 
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শ১১ 

নসদা 

ংখা1 ৪৫৩ রানে রনাম্িনগরে সশিবঃ কবীনাং শিষাঃসহায়মধি- 

গম্য শিবাপদাজং। 

রমলসাগরমাবিবেশ ॥ ইতি রমলামৃতঃ ॥ 

ংসারসিস্কুমিব রত্বপদার্থপুর্ণানেকাশয়ং 

ঙ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

শ১০ | ৩৭ |বুও কে১১। র ৫ হ, 
[ 

উৎক্লা তে [বাত কখ। | কদা | লং 

মি সাং | নেস | নেস | সাং সাদ 

মন্কং | মৃত্রা] থা | দাখি খারিজ 

১৬৩ ১৫ ১3 

ইরান চটির নি 
ৰস টি র 

০ ০ ০ 
গু ৫ ৩ 

রি ০ গু 
০০০৮০ রি 

ই অদামাদা 



২ 

ব্ঘ৷ 

1 ই 

আকা টি প০৪৪৫৮ ডট ০০ 

৮ ০ ০৯ পপ ০৫৮০৮ শপ পপ সী আপ পা 

লঙ্হবানহ্ত্য়োর্যোগারখং খণ্মুপাগতং । তত্র টিভি 

কার্যামাধ্যান্্রগাগমত ॥ ১ ॥ যহ্যক্লাকদয়োর্যোগাত্তদা গুপ্তোষ্ট- 

সঙ্গমঃ । মহীমণ্ডলরাজ্যন্ত কার্য্যস্তে হৃদিসংস্থিতং॥ ২0 হতআা- 

লহানয়োর্যোগাত্তদার্থাশ! হৃদি স্থিতা। নিগৃঢন্যাপি কাধ্যন্ত দুঢ়- 

সামর্থানীহসে ॥ ৩ ॥ কথেন্তিমাভবে ভূয়ে। ভয়ং স্তাদ্গতবস্তনঃ | 

প্রচ্ছন্নানাং পদ্ার্থনাং চিস্তনং হৃদয়ে তব ॥৪॥ কদোত্ক- 

সোগতে। জাতে ধনধান্তন্ুহচ্জনান্। হৃদি চিস্তয়সে নানং 

মৈত্র্যাঃ কার্ষ্ে বিনাশিতে ॥ ৫॥ ইতিমাকখসন্ততে নখে নষ্টন্ত 

বস্তনঃ। স্বার্থে গুপ্তজনস্তাপি চিস্তনং হৃদি তে স্থিতং ॥৬ ॥ 

জমাতনখয়োর্যোগাত্বদান্তি হৃদয়ে তব। বধবন্ধকতা চিস্তা 

স্বার্থভ্রংশস্ত মিত্রতঃ ॥৭॥ অস্কীশকহয়োর্ধোগাত্তদান্তি কর- 

পীড়নং। জ্্িয়ঃ পংক্কিজনন্তাপি চিন্তা সহচরন্ত চ॥৮॥| নখং 

নখজমাতাত্যাং তদার্থাশা প্রিয়াগনঃ। ভূরিদ্রবাস্ত লাভত্বং 

নির্কিগ্েন সমীহসে ॥৯॥ বধাজাতবধারীন্গান্নথং যদি তদ। 

তবান্। দেন কেনাপি গুপ্তেন মৈত্রীং কণ্তূং ভ্বদীচ্ছলি ॥ ১০ ॥ 
ফহাম্কীশভবে তশ্মিন বিবাহাদিমহোত্সবান্। নূতনান্বাপি 

কারধাণি কর্ত,মারোগামীহসে ॥১১॥  অথাবযাজয়োর্যোগা- 

্খং যদি তদাগ্জনং। ধনযোগাঞ্উমিত্রাণাং গুপ্তচিস্ত। হৃদি 

ভিত ॥১২॥ নদা| তরীখজে তন্মন্নখে যদি তদা হদি। 
পাতিসাহে রমাত্বাম্ত মিলনায় মনোরথঃ ॥ ১৩ ॥ অদানকী- 
তবে তন্মিন গতন্ত শ্বজনন্ত চ। পরিশোধনকার্য্যস্তে সভয়ং 

হদ্দ বর্তীতে। ১৪। তরীথনদষোর্ধোগাততদ হদ্রোগশাস্তয়ে। 

বৈঘং বিধাতুং বাহস্তে ইদি সন্ধাতুমিত্যপি 1১৫। নক্যাতবদয়ো- 

খোগান্নখে পঞ্চদশং গতে। নষ্গুদ্ধিং বিবাদৎ বা ভয়ং মংহর্, 

হু 

বধাজলহ্যানভবে রাজযাঙ্গং ধনিনাং ধনং। 

রমলপাঞ্জি গণন। | 

অঙ্কী |উৎক্ল।|ফরং |জম |কংখা|কংদ! লহ! 

পাতা 

যান 
মিক্স 1১৩ মারার কখে টু তবান্। প্রস্থা 
নস্ত প্রবাসন্ত রোগার্তস্য সহায়তাং ।১৭। তরীখকদসত্ততে মভ- 

নত স্বকর্মণা। গুপ্তং তন্মার্গমহ্রে্টুং বিচেষ্টসি বিশ্বতঃ | ১৮। 

কৈতবারন্ধকা- 

ধর্যাণি সমাধাতুং সমীহসে । ১৯। কখং কখাজ্জমাতাচ্ছে তদ! 

পূর্বগতং ধনং। মৈত্রীং বা রাজপুরুষৈঃ সহত্বমপি কাজ্ষসে । 

২*। কথ কদাতনীথাচ্চেন্তদা মনসি তে'স্ফুটং। অধ্বনোধন- 

লাভন্ত মৈত্র্যাঃ কার্ধ্যস্ত চিস্তনং | ২১। জমাতকখয়োর্যোগাৎ 

কখং তদি হৃদি স্তিতং। পরদেশগতেঃ শ্বামিরাজ্য কার্ধযার্থ- 

সম্মতে । ২২। ফহ্ণাতবেদপিলাভাযাং কখে জাতে সুহজ্জনৈঃ। 

বন্ধনাস্তর্গত। পীড়া তাং পাঁড়য়তি চেতপসি। ২৩। লহ্যা- 
নকীত্যামুৎ্পন্নে কথে পাণিগ্রহাদিকং । ২৩। গুপ্ং পঙক্ত্যঙ্গিনঃ 
সার্দং সমানার্থমভীপ.সাসি ৷ ২৪। অদাফহ্ণাভবে তম্মিন কথেস্তি 

তব চিন্তনং ধনাশায়াঃ সঙ্গমহ্ সথুযুম্ার্গস্ত ছুর্গতে । ২৫। 
উত্ক্লানদসমুখপন্নে কখে নৃহনকাধ্যকৎ। রোগিণোরোগমুক্তার্থং 

বিবাহাদি সমীহসে । ২৬। নক্যাঙ্কীশভবে তশ্মিন কখে খেদয়তে 
মনঃ। কলং কন্দান্তমেবত্বং নষ্টমন্থেষিতুং পুনঃ | ২৭। নদোতক্লা- 

সম্ভবে চাপি কথে ত্বং কন্তচিদ্গদং। হর্গুপ্ং পরিজ্ঞাতুং গন্ত- 

মন্তি কৃতোদামঃ। ২৮। ইন্ডিমানখসম্ত,তে কখে সাহের্নিয়ো- 
গিনঃ । মিলনার মনস্তেতি গুপ্তং তে হ্দ কিঞ্চন। ২৯। অথ 

হুত্াভবে তশ্মিন জীবিকার্থং সমুদ্যতঃ। প্রবাসায় প্রণষ্টন্ত 

শোধনায় কতোদ্যমঃ | ৩০। নথেসম্তিমাজে তৎকার্ধয। রুগরন্য 

হৃদি বর্ততে। বাদস্য সঙ্গতেঃ নেষাং পরেষাং মোদনায়তে 1৩১। 

হুমরাতবখোৎপন্নে কথে নষ্টস্য বা রিপোঃ। ভয়স্য দস্যোঃ 



রমলপাঞ্চি গণনা | 

প্রেষ্সা পরিত্যাগে মনভ্তব। ৩২। অখালহ্যাভব| চেম্ত্] যদি 
পঞ্চদশে গৃছে। চ্যুতবস্ততবা চিস্তা মিলনস্য শুভেচ্ছয়! ৷ ৩৩। 
ইন্তযাকদনদোৎপত্র] নৃণাং শংসতি চিত্তিতং। ধনসা নিঙদেছস্য 

মিলনস্য নুপৈঃ সহ । ৩৪ । লহ্যানাতবখোৎপন্না চেস্ত মা রাজ্যস্য 
মন্ত্রিণং | মৈত্র্যাঃ প্রবাসিনঃ শত্রোঃ কথ! তে হৃদিসংস্থিত ।৩৫। 

ইন্ত মানদকদোৎপনা! ধনাশায়াং মনন্তব। মৈত্রাং বিরোধিতিঃ 
শ্রেষ্টেঃ শ্রেষ্ঠে ব্যাপারকম্মণি।৩৬। ইন্ত ম| কথনখোতপন্না ঘি তে 

বর্ততে দি । গতবস্ত বিশুদ্ধার্থমুদ্যমায় ব্যবস্থিতিঃ 1৩৭। ইন্তযাজ- 
মাতজেশু যা চেত্তদারোগ্যং সমীহসে। মিলনায় তু কেনাপি 
ব্যাপারং হস্ততোগতং ।৩৮। ইন্তমা নখকখোৎপর রাজকা- 
ধাযস্য চিস্তনং। গুপ্তপাঁড়ানিবৃত্তার্থং কুত্রচিদ্গন্তুমিচ্ছসি । ৩৯। 

ফহ্ণানকীতভ্যামিত্তিমাচেন্বিবাহাদিমহোৎসবান্। তত্র পঙংক্তি- 
জনাল্লাভং গতং হস্তাৎ সমীহসে । ৪০ | জমাতেস্ত মা ভবেস্ত মা 
চেদ্রোগারোগাসমীহয় । বন্ধমোক্ষবাবস্থাতে স্বব্যাপারে হৃদি- 

স্থিতা ।৪১। নকীফহ্যাভবেস্ত মা চে্বন্ধমুক্ত্যে ধনায় ব1। শ্রেঠৈর্ব. 
মিলনার্থায় চিন্তয়েস্বমহর্নিশং | ৪২। উক্লাতরীথজে্তা! তু 
রোগিণো অথবা যথা । অধিকারিজনৈঃ সার্ধং স্বাধিকারায় 

চিন্তসে। ৪৩। অতবেদাস্ষিজেন্তা তু স্বার্থভ্রংশস্য রক্ষণং। 

মহোৎসব পংক্তিন্জনাৎ শ্রেষ্ঠং কর্তূং ত্বমিচ্ছমি। 891 তরী- 

খোক্লাতবেস্তা চেত্বদ! ত্বং গন্তমিচ্ছদি। রোগৈঃ প্রপী- 

ডিতো! গুপ্তৈহস্তাত্বে নির্গতং বনু । ৪৫। হুত্াবযাজজেস্তাচে- 

তদ1! তে কলহোন্ধদি। স্বজনেন সমং তত্তৎ পীড়ার্ডে) গন্তমি- 

চ্ছসি | ৪৬। অক্কীশাতবদোতৎপন্ন1 যদীস্তা। তর্হি তে হদি। 
গুপ্তা ধনাশ! তব্রৈক! চিস্তা বিদ্রশতাকুল! ॥ ৪৭ ॥ বযালহত্রা- 

সম্তূতেত্তায়ান্তে চৌর্যাতোভয়ং। প্রয়াণ, কেনচিৎ সার্ধং 

মিলনং বা! গদার্তিষৎ ॥ ৪৮ ॥ অস্কীলহাঁভবোক। তু বিবাহাদি- 

বিদেশয়োঃ | চিন্তনং তত্র রোগার্ডিবিদ্বব্যাকুলত। তব ॥ 3৯ | 

উক্লা কদনদোৎপন্না রাঁজকার্য্যার্থশংসিনী । দ্রব্যাথং মেলনার্থং 
বৰ! স্তাদ্গতার্থগদাতুরা ॥ ৫০ ॥ লহাঙ্বীশভবোক্রায়াং সঙ্গম: 

স্বেষ্টবস্তনঃ | গদার্ডস্ত শরীরন্য ধনাশ! তে হি স্থিত! ॥ ৫১॥ 

উক্ল। নদকখোৎ্পন্াা। তদ। স্বার্থোদয়ায় চ। রাজকার্যান্ত গুপৃস্ 

শোধনং গমনং ভবেৎ ॥ ৫২৪ উক্লা কখনদোতৎপন্না ক্লেশদ! 

গতবস্তনঃ ॥ পংক্তিলোকোডব! পীড়। পীড়া সর্ধাঙ্গভীতিদ? 

॥&৩ ॥ "উক্লা/ জমাতলজোক্লা! চেদ্বধবন্ধগদর্তিদ। । অনর্থোগত- 

বন্ত,নাং বিদ্যতে তর মানসে ॥ ৫৪1 উক্লা নদকখোৎপন্না 

। সৃতাক্থতবিবাহজ1 । চিন্তা লাভস্ত লৌল্যং তে গ্তবস্তনি সর্বদা 

১২ 

॥ ৫৫1 ফর্হা হৃম্রোন্তবোক্লায়াং পুত্রপ্রার্তৌ মনম্তব। কর্তৃ- 
ব্যস্ত চ বন্ধস্ত গুপ্টার্তেঃ পীড়নং তব ॥ ৫৬ ॥ জমাতোক্লাত- 

বোক্লা ভূ ভবিতব্যং মহোৎসবং। বিদেখশগমনালব্ধিং স্থানবৃদ্ধিং 

প্রশংসতি ॥ ৫৭ ॥ ভ্আ1 কর্থাভবোক্লায়াং কলহহ্য ভয়ং তব। 

পর়াপবাদাভীতত্বং শরণ্যং কঞ্চিদিচ্ছলি ॥ ৫৮ ॥ ব্যাজনকিস-. 
স্ত,ত1 যছ্থাক্লা তি তে হৃদি । গতাধিকারপ্রাপ্তযার্থং গমনার্ি- 

বিচিস্তনং ॥ ৫৯ ॥ অতবেখাতবেদাভ্যাং যহ্াক্তা জায়তে তদ|। 

গতং বন্ত পুনঃপ্রাপ্ত,ং তবান্তি দয় ব্যথা ॥ ৬* ॥ নকীবযাজ- 

ভুতোক্লা। চৌরি তাখগণার্তঁয়োঃ । নিদানং প্রষটুমিচ্ছা তে ছুঃখ. 
দাত্রী প্রতিষিত1 ॥ ৬১ ॥ ইন্তযাতরীখজোক্রা চেন্সনঃ শাস্তযে 
শুভাপ্তয়ে। মৈত্রীং মার্গবিদেশস্ত জনশুদ্ধিমভীগ্গসি ॥ ৬২ ॥ 

অতবেদাতবেখাভ্যামুক্লা শ্রীসঙ্গমন্তদ1!। ধনাশান্তি তবাস্তঃস্তা 

তদর্থং গন্তমিচ্ছনি ॥ ৬৩ ॥ তরীখেস্তাভবোক্লায়াং গদার্তিপরি- 

মার্গণং। গুপ্তাধিব্যাধিসংযোগে! গতবস্তনি তে স্পৃহা ॥ ৬৪ ॥ 
লহানফর্থাসস্ভতে কদে দ্রবান্ত চিস্তনং। মিলনং মহত। সার্ধং 

ব্ধস্তাঙ্গন্ত মোচনং ॥ ৬৫ ॥ কহ্যালহাঁনজে যর্হি কদে তর্ি 
তবদ্ধুদি। মিত্রপ্তাধিকতে বার্তা কেনাপি মিলনগ্ত চ॥ ০৬৪ 

কদে কদজমাতোখে ধনাশা তে হদি স্থিত। 1 তদর্থং ছষ্টকার্ধযাপি 

স্বয়ং কর্তং ব্যবস্তপি $ ৬৭ ॥ বযাজাতবদোৎপন়ে কদে পংক্ত্যং- 

গিভির্জনৈং 1 প্রবাসং গন্তমুছ্যক্তো বৈবাহিকমপীচ্ছসি ॥ ৬৮ | 

জমাতকদসম্তূতে কদেন্ডি হৃদয়ে তৰ। স্গেহং বিধাতুং সন্ধাতৃং 
পরৈঃ কপটপণ্ডিতৈঃ ॥ ৬৯ ॥ কে নক্যতবথজে গুপ্রস্বং কর্ত.- 

মিচ্ছসি। ব্যাপারঞ্চ বিবাহঞ্চ তত্র সাহৃমপেক্ষসে । ॥ ৭* ॥ অত- 

বেদবযাজোথে কদে ধনরুজার্ষিতঃ বিদেশগমনেবাঞ্ছাং করোষি 

স্থহছজ্বিতঃ ॥ “১ ॥ অতবেখনকীজে ত্বং কদে বৈরং ধনেচ্ছয়া। 

কর্ত,মিচ্ছসি ব! চৌর্য্যং বান্ধবৈঃ কলহং পরৈঃ॥৭২॥ হ্যাঙ্গিছে 
কদে নানং গপ্তাং দ্রবিণসম্পদং | অন্বেষয়সি বা সখ্যং প্রণষ্টা- 
লোকনং রুজং ॥ ৭৩॥ ইন্ত্যানখসমূৎপন়্ে কদে গদ্মহৌষবীঃ1 
প্রণঞ্ দ্রবিণঃ সাহে সঙ্গমন্গেষসে হৃদ ॥ ৭৪ ॥ অঙ্গীহ্ম্রাসমুন্পন্নে 

কদে গুপ্তমহোৎসবঃ। চৌধ্যাদ্দব্যং বিবাহার্থং সম্পাদয়িতু- 
মিচ্ছলি ॥ ৭৫ ॥ ইন্ত্যানদকসংভূতে কদে গদবিমোচনং। মিলনং 
পংদ্কিপুরুষৈর্গতং ভ্রবিণমীহসে ॥ ৭৬ ॥ নখোক্লাসম্ভবে তৃয়ঃ 
কদে ভ্রব্যং পরালয়াৎ। আধকারিজনৈঃ সার্ধং মিলিত! 

হর্ত,মিচ্ছসি 0৭৭॥ কদে নদেভ্যাসম্তূতে রস্ত হস্তাদ্গভং ভবান।, 

প্রাপ্তূমিচ্ছসি রোগার্ভীদ্বিবাহে পংক্তিপূরুষাৎ ॥ ৭৮॥ কনে 
তরীখকখজে গুপ্তকার্ধে গতন্ত চ* মৈত্রীং কর্ত,ং গদং,হর্ত,ং 

৩৩৪ 



২৬ রমলপাঞ্িগ্রণনা | 

তশ্ত মার্গমপেক্ষসে 1 ৭৯॥ কর্দে কখতরীখোথে তক্করন্তেব 

গোপিতং । পথিকন্তা গণ্ধার্তন্ত স্বার্থন্ত মননং হাদি ॥৮ং॥ নদে 

লহানকীভূতে স্বশরীরান্তিশান্তয়ে। জায়ানুতানু তন্থার্থগতচি- 
স্তান্তি তে হদি॥৮১॥ নকীলহ্যাভবে চাত্র নদে চিত্তয়সে 

ভবান্। গুপ্বং নিরীক্ষিতুং কিঞ্ি কর্ত,ধশাপ মহোৎসবং॥৮২॥ 

কদেন্তিমাজেপি নর্দে হৃদি কর্তং ধনার্জনং। মিলনং পতি- 

সাহের্বা! ভবানিচ্ছমি বৈভবং ॥ ৮৩॥ উক্রু টকখোস্ত,তনদে 

স্ত্ীলঙ্গং বিত্বসংগ্রহং । মহস্তিঃ সৌহদং কর্ত,ং নষ্টং প্রাপ্তুমপী- 
হসে ॥ ৮৪ ইন্তয়াকদোৎপন্ননদে নিগুঢ়ং দ্বিষতাহৃতং । তদর্থং 
মিলনং রাজ্ঞা। তদাজ্ঞাতে হৃদি স্থিত ॥৮৫ ॥ ফরহাভবখসম্ভূতে 

নদে হৃদি বিচার্যযতে । মহোৎসবেো। মে ভবিতা, কদা সহ 

স্ুহ্বজ্্নৈঃ ॥৮৬॥ কখোক্লাজে নদে ক্রিষ্টকর্তব্যস্ত গতশ্ত ব। 

্বজনান্তশমুদ্ধিপঃ পরসেব! সমীহপে ॥ ৮৭ ॥ অথাফহ্োন্তবনদে 

ত্বমর্থার্থোগদাতুরঃ | নষ্টন্তার্থন্ত দ্রাসন্ত প্রাপ্তয়ে সাহামিচ্ছসি 

॥ ৮৮ ॥, নদদেক্কীশবযাজোখে সম্ততের্বন্ধনাত্তিরুক । স্বব্যাপারা- 

ছগতে বিত্তে দেবারাধনমীহসে ॥ ৮৯। নদে তরীখনখজে 

রোগী বন্ধঃ সমেকদা । গতবিস্তাতুরঃ স্বার্থে বন্ধমুক্তিমভীপ্দসে 
॥ ৯ ॥ ব্যাজাক্কীশসম্তুতে নদেপি ভয়মন্তি তে। গতন্থার্থঃ 
ত্বকীয়ৈত্বং মিথ্যাগদপদং গতঃ ॥ ৯১ ॥ অদাহুম্রাসমুৎপন্নে নদে 

দেশান্তরং ভবান্। নষ্টস্বার্থন্ত লাভায়বিবাহায় গমিষ্যসি ॥৯২। 

নদে নখভরীখোথে প্ররাণং করপীড়নং। প্রন্টশ্ত গদার্ভন্ত 

দি তেন্তি প্রয়োজনং ॥ ৯৩ ॥ হুম্রাতবদসম্ভূতে নদে হত্তাদ্- 

গতং বন্থু। তদন্বে্টুং বিদেশং ব। গন্তং বাসি পিত্তরুক্ ॥ ৯৪ ॥ 

নদে নদজমাতোথে গপ্তং তে হৃদিসংশ্থিতং। তত্র মৈত্রীং 

গ্রয়াণং কা নষ্টং রোগঞ্চ পৃচ্ছসি ॥ ৯৫ ॥ নক্ষে জমাতনদজে 

রুজার্তঃ স্বং গতং বনু । তদর্থং কিং করোমীতি পৃচ্ছসে দ্বজ- 
নোজ ঝিতঃ ॥ ৯৬॥ লহাতবদসম্তূতে তরীখে প্রগুমিচ্ছসি । 

নার্ধযাদেঃ সন্ত সঙ্গন্ত গদার্ভঃ স্বার্থচিত্তনং ॥ ৯৭ ॥ কদাৎ কখা- 

স্তরীখঞ্চেন্ডদ| নষ্টং স্বহস্ততঃ | ্বব্যাপারোস্তাস্তবুদ্ধিগুপ্তং তৎ 
রষটমর্তাসি ॥ ৯৮॥ তরীখাদ্থা, জমাতাচ্ছ তরীখে ত্বং বিচিস্তসে । 
ভাবিকার্যান্ত রাজ্ঞোবা ব্যাপারশ্র বিমর্ষণং ॥ ৯৯ ॥ জমাতাচ্চ 

তরীখাচ্চ তরীখে তর্হি তে হ্দি। তবিতবারধসিঙ্কার্থং গতরোগ 
ৰস্থব্যথ। ॥ ১*০ ॥ কথা কদাত্তরীথঞ্চেত্দ1] নষ্টার্শোধনং । 
প্রয়াণং তত্র রোগান্তিং মিথ্যাবাদঞ্চ শঙ্গসে ॥ ১ ॥ তরীখেতবদা- 

লহান্িগতে তব চেতসি। শ্বব্যাপারে বিনষ্টেহং কিং করোমি 
কযামি চ॥২॥ ফর্ভাবযাজসম্ভ,তে তরীথে স্থৃতকামায়া।, বন্ধ- 
মোক্ষান্থ যৈত্যর্থং গমনায। কতোদ্যমং ॥৩ 0 ইস্ত্যোক্লাদে 

তরীখে ত্বং স্বয়মেব শ্ববন্ধনে। গঁদাতুরোপি স্বজনৈঃ পীড়তো- 
গস্তমীহসে ॥8॥ ব্যাজফর্থীসম্তূতে তরীথেস্তি মনস্তব। 

প্রন্তানে চ গতার্থে চবিবাহাদিমহোতৎসবে ॥ ৫॥ অস্বীশাত- 

বখোৎপন্নে তরীখে চৌর্ঘযকর্্ণা'। পাতিসাহেরষাত্যন্ত' মিল- 
নায়ার্তিভাগসি ॥ শ॥ উল্লেস্তিমাজে তরীখেচ্ছলতেদভয়াতুরঃ । 
্টাত্তং কা গমনং কর্তং দ্বিধাতৃতোসি ত্বং দ্রুতং॥৭ ॥ অথা- 

স্কীজে তরীখে তু বিবাদে সমুপস্থিতে । নিগৃঢ়ন্তে ভয়ং চিত্তে 
রাজ্োস্তি গতবস্তুনঃ 1৮ ॥ যদা| কখকদোৎপনে তরীখে হি 

তে সদা। রণন্তাজ্ঞাতকুতস্ত বার্তাগদগদারধিজ1 ॥ ৯॥ যদ 

নখনদোবপন্নং তরীখং তর্কি তেহদি। ধনলাভায় রাজন 
কথা হাস্তি গতার্থদা ॥১* ॥ হুআ্ানকীজে তরীখে নৃপামাত্য- 

জনৈঃ সহ। মিলনায় গদধ্বন্ত্যৈ গতাত্্ৈ মনসি স্পৃহা! ॥ ১১। 
ভয়োনদনথোৎপন্্সে তরীথে ত্বং বিচিস্তসে। ছলভেদায় মার্গায় 

আরোগ্যায়। চ বর্ণে ॥ ১২॥ কথঘয়াজমাতঞ্চেতদা নগ্ন 

বীক্ষণং । ভবিতব্যস্ত পংক্ত্যঙ্গিজনৈত্বং বতুমহ্থসি ॥ ১৩। উ- 

ক্লাহ্য়াজ্জমাতঞ্চেন্সহতা মিলনায় তে । রোগ্যরোগ্যায় ভোগ্যায় 

যত্বোনষ্টাহ্বতৌ। সদা ॥ ১৪ ॥ ফর্থাদয়াজ্জমাতঞ্চেৎ পুত্রমিত্র- 
ধনার্জনে । ভবতো! রমতে চিত্তং গতে'কুজি তদৌষধে ॥ ১৫ ॥ 

হুত্রাহ্বয়াজ্জমাতঞ্চেৎড গ্রবাসন্ড ধনার্জনং। যুদ্ধং বাঁ কেন সার্ধং 

তে তত্রত্বং জয়মিচ্ছসি 1 ১৬॥ নদদ্বয়াজমাতঞ্জেত ত্র মৈত্রী 

মহজ্জনৈঃ। গতোগতার্থসংপ্রাপ্তিস্তক্রজা' পীড়িতোসি ভোঃ 

॥ ১৭ ॥ অক্কীশঘ্ব়সংযোগাক্জমাতেধ্যায়নং ত্বয়া । ইষ্টং তত্রাধি- 

কারিভ্যোমানং দেশান্তরাদ্দপি ॥ ১৮1 বধাজদ্বয়সংযোগাজ্জমা- 

তথ্চে কলিস্তব। বিবাহায় বিদেশদ্বৈশ্মিলনায় গতে ধনে 

॥ ১৯ ॥ অখদ্বয়াজমাতঞ্চেতদ। গুপ্তশ্ত বৈরিশঃ । মিত্রন্তার্থহ্যাতে 

চিত্তে চিন্তা রোগাতুরস্ক চ॥ ২০ ॥' নখন্বয়াজ্জমাতঞ্ধেৎ প্রবাস- 
মধিপৈঃ সমং। সগাত্বং নশক্লোফি গন্তং সৈল্তমথেচ্ছসি ॥ ২১ ॥ 
অদন্বয়াজ্জমাতঞ্চেম্সিলনং তেহধিটপঃ সহ। মিন্রাস্ত, ্ার্থমানন্ত 
বিদেশন্ত বিচারণা ॥ ২২॥ ই্তান্বয়াজ্জমাতে তু সগদন্তে ছুহ' 
জ্জনঃ | আধিস্তে মানভরঙ্গোখো। নষ্উং কিঞ্চিদপেক্ষসে ॥২৩॥ 
লহ্াবরাজ্জমাতঞ্জেদ্গদার্তা নষ্টবস্তনঃ ৷ গুপ্তং কর্ম বৃটৈঃ সার্দং 
মিলনং কর্ত,মিচ্ছসি ॥ ২৪ ॥ নকীদ্বয়াজ্জমাতঞ্চেচ্চিরকালার্জিতং 
যশও | স্বশরীরনুখং হুন্গুশর্খকর্মা সমীহসে ॥ ২৫॥ কদদ্বয়া- 
ক্জধমাতে তু ভয়ং গুপ্তং গদ্দান্তিজং । তদর্থং বিগতার্থবং শ্বদেশং 
ত্যক্জুমিচ্ছসি ॥ ২৬।. তরীধস্বয়তো! জাতে প্রয়াণং সমহোৎসবং.। 
নষ্টং কষ্টং শরীরস্থং ত্রাতত্বং চিত্তসে হৃদি ॥২৭॥ জমাতদ্বয়তো” 
জাতে জমাতে মিত্রমিচ্ছসি । শ্বশরীরন্খার্থায় নষ্টগ্রাধ্বয গুভা- 
গুয়ে॥ ২৮॥ ইতি রমলামৃতে হষ্টোব্ধ্যারং সমাধঃ॥ 



রমলপাঞ্চি গণনা । 

[শক্কনির্দাণ ও তাঁছা ক্ষেপণ করিয়া! কিরপে ৮টি শিকল 

» প্রস্তুত করিতে হয় তাহা! রমলপার্ষিগপনার ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় 
লিখিত হইয়াছে, এইক্ষণ এ ৮টি শিকল তইতে অপর আটটি 

| শিকল করিয়। কি প্রকারে গণনা করিতে হইবে, তাহ! বলা 
যাইতেছে। 

মধাস্থলে একটি লম্বরেখ! পাত করিয়া ভাহার দক্ষিণভাগে 

প্রথম চারির্টি এবং বামভাগে শেষ চারিটি জায়দ। স্থাপন 

করিবে । এবং সকল জায়দাই দক্ষিণ ভাগ হইণ্ডে আরম্ভ করিয়। 

ক্রমে বামদিকে রাণিবে। এইরূপে ৮টি চেহারা অস্ষিত করিয়া 
এই ৮টি হইতে অপর চারিটি জায়দা প্রস্তুত করিতে হইবে। 

তাহার প্রণালী এই- প্রথম ও দ্বিতীয় জায়দা হইতে নবম, 
তৃতীয় ও চতুর্থ জায়দ! হইতে দশম, পঞ্চম ও ষষ্ঠ জায়দা হইতে 
একাদশ এবং সপ্তম ও অষ্টম জায়দা হইতে দ্বাদশ জায়দ। 
নির্মাণ করিবে। এই চারিটি জায়দার মধ্যে যে জায়দাটি যে 

যে জায়দা হইতে উৎপন্ন হইবে সেই জায়দাটি সেই ছই জায়দার 
নিয়ে রাৰিবে। 

উক্ত চারিটি জায়দার ধিশেষ নিয়ম এই-_যে ছুইটি চেহারা 
লইয়! কার্ধ্য করিতে*হুইবে তাহার এক এক পঙক্তিতে যদি 
ছইটি শূন্য কিস্বা ছইটি রেখা! দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নূতন জায়দার 
প্রথমে একটি রেখা পাত করিবে । আর যদ্দি একটি রেখ ও 
একটি শৃন্ত থাকে, তবে একটি শৃন্ত পাত করিবে । তৎপরে উক্ত 
প্রথালীতে নবম ও দশম জায়দ! হইতে ত্রয়োদশ, একাদশ ও 
দ্বাদশ জায়দা1 হইতে চতুর্দশ এবং এই ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ 

জাক্সদা হইতে পঞ্চদশ জায়দ! প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহাতে 

সাকল্যে ১৪ পনেরটি চেহার! হইবে । 

তগ্গপরে আদি ও পঞ্চদশ জায়দা হইতে উক্ত প্রণালীতে 
,যোড়শ চেহারা! অস্কিত করিবে । এই প্রকারে ১৬টি চেহারা 
প্রস্তুত করিয়! তদ্থারা গণনা করিয়! প্রশ্নের ফল বলিবে। 

এই সকল চেহারা! নিশ্নাণের বিশেষ দৃষ্টাত্ত নিয়ে লিখিত 

হইল ইহান্বার| পাঠকবর্গ সহজে বুঝিতে পারিবেন । 

-নিষ্বলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া পাশকক্ষেপণ করিতে হুইবে। 

ও" নমো! তগবতি দেবি কুঙ্বাতিনি সর্বকার্ধ্যগ্রসাধিনি সর্ব- 
নিমিতগ্রকাশিনি এহোহি ত্বর তর বরদে ৪ হিলি মাতঙ্গিনি 

জহি জহি ্বাহঠ। 

২ 
যথ1-_মনে কর পাশা! ফেলিয়া! নিম্নলিখিত চাঁরিটি চেহারা 

পাওয়া গেল 

১ম চেহার! | ত্র 
ও সি 

ঙ ঙ ৩ 

এই চারিটি চেহার|] হইতে আর র চারি চেহারা প্রস্তুত 
করিতে হইকে। 

পঞ্চম চেহারা নিশ্মাণের বিধি। 
প্রথম চেহারার উপরিভাগে যে 

রেখ! আছে তাহ। রাখ হট 

তৎপরে দ্বিতীয় চেহারার উপরে যে রেখা আছে 
উহা! তাহার নিয়ে রাখ 
তন্নিয়ে তৃতীয় চেহারার উপরে যে শূন্ত আছে 
উহা রাখ 

তশ্নিয়ে চতুর্থ চেহারার উপরে যে রেখা আছে 
উহ1 রাখ। 
অতএব প্রথম চারিটি চেহারার প্রথম শ্রেণী হইতে এই পঞ্চম 
চেহার! হইজ। 

৪৪৪০৪০৪৪৪৫৬ 86559566555 

৬৬৪৩৬৩৩6৪৪6. 

৪৪৬৩৪৪ ৪৪৬ ০.৪.৪ ৪.৬ & ৪৪৪৪৪৪৪৪৪ ভি 

ষষ্ঠ চেহার! নিশ্মীণের বিধি । 

প্রথম চেহারার দ্বিতীয় শ্রেণীর শূন্য প্রথমে রাখ *****১ ০ 
ইহার নিষ্বে দ্বিতীয় চেহারার দ্বিতীয় 
জেণীর লিখিত শুদ্ত রাখ 
ইহার নিয়ে তৃতীয় চেহারার দ্বিতীয় 
শ্রেণীর শুন্য রাখ 

ইহার নিম্নে চতুর্থ চেহার তীয় 
শ্রেণীর রেখা রাখ ***** 

এইরূপে ষ্ঠ চেহার। প্রস্তত হইল 

55৪ &-৫১. 

৬৪৬৪৪৪৪৪৩৬৩ 



২০ 

সপ্তম চেহারা নির্মাণের বিধি। 
উপরিউক্ত প্রথম চেহারার ৭ম 
তৃতীয় শ্রেণীর লিখিত রেখা প্রথমে রাখ... ১১১০৭ নি 

ইহার নিমে দ্বিতীয় চেহারার তৃতীয় 

শ্রেনীর লিখিত শুন্য সংস্থাপন কর 
তন্নিয়ে তৃতীয় চেহারার তৃতীয় শ্রেণীর 

লিখিত রেখ! রাখ 

ইহার নিযে চতুর্থ চেহারার তৃতীয় 
শ্রেণীর লিখিত রেখা রাখ 

এইকপে সপ্তম চেহার! অঙ্কিত হইল। -_ 

অষ্টম চেহার। নির্াণের বিধি 
প্রথম চেহারার চতুর্থ শ্রেণীর 
লিখিত শৃন্ত প্রথযে রাখ 

ইহার নিয়ে দ্বিতীয় চেহারার চতুর্থ 
শ্রেণীর লিখিত শূন্য রাখ 

তন্নিয়ে তৃতীয় চেহারার চতুর্থ 
শ্রেণীর লিখিত শুন্য স্থাপন কর 

ইহার নিয়ে চতুর্থ চেহারার চতুর্থ 
শ্রেণীর লিখিত রেখ! রাখ 

এইরূপে অষ্টম চেহার! নির্শিত হইল। * 

৮ম 

সপা্ারারাহিজহাট 

ইহাতে 

৮০৮5 ৭655 ৬০৮ ৫চে, চে, ৩চে? ২চে, ১চে, 

গু গু ঙ চি লি 

পারি 

সাহসে 

শা 

(হারা | * || ঙ ডু লহ 

পারার এগার ওনারা, 

এই আটটি চেহারা প্রস্তুত হইল। এই অষ্ট চেহার! হইতে 
নবম, দশম, একাদশ ও ছ্বাদশ চেহার! প্রস্তত করিতে হইবে। 

নবম চেহার! প্রস্তুতের বিধি। 

* « ইহ! প্রথম ও,দ্বিতীয় চেহার] হইতে উৎপন্ন হইবে | যথা 
প্রথম ও দ্বিতীয় চেহারার প্রথম শ্রেণীতে ছুইটি রেখা! আছে 

রমলপাঞ্চিগণনা | 

অতএব রেখায় রেখায় একটি রেখা স্বাপন কর, 
ইছার নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় চেহারার দ্বিতীয় শ্রেণীর. 
ছুই শুন্ত হইতে একটি রেখ! পাত কর, 
তন্িয়ে এ প্রথম ও দ্বিতীয় চেহারার তৃতীয় শ্রেণীর রেখ! 
ও শূন্ত দ্বারা একটি শৃন্ত স্থাপন কর, ১১০১০ 

তন্নিয়ে পর প্রথম ও দ্বিতীয় চেহারার চতুর্থ শ্রেণীর ছুই 
শৃন্য হইতে একটি রেখা অকস্ষিত কর, 

এইরূপে নবম চেহারা প্রস্তত হইল 

এইবূপে তৃতীক্ব ও চতুর্থ চেহার! হইতে উক্ত 
প্রণালীতে ৩ 

1 এই 

দশম চেহারা পাওয়! যাইবে । 

এইরূপ পঞ্চম ও ষষ্ঠ চেহার! হইতে এ প্রণালী মতে চেহার| 
অঙ্কিত করিলে ০ 

-_- এই একাদশ চেহারা পাওয়া যাইবে 
ত্ররূপ সপ্তম ও অষ্টম চেহার! হইতে উক্ত প্রক্রিয়মতে 

আর একটি চেহারা অস্কিত করিলে * 

»-. এই দ্বাদশ চেহারা . 
প্রাপ্ত হইবে। 

ইহাতে ১২ ১১ ১৩ ৯ 

এই চারি চেহারা হইল। 

এইক্ষণে উক্ত নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ চেহার| হইতে 
ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ চেহার1 নিশ্মাণ করিতে হইবে । অর্থাৎ 
নবম ও দশম চেহারা হইতে ভ্রেয়োদশ এবং একাদশ ও দ্বাদশ 
চেহারা হইতে চতুর্দশ চেহার। করিবে । যথ! নবম ও পম 
চেহারার প্রথম শ্রেণীতে রেখা ও শুন্ত আছে অতএব একটি 



রমলপাঞ্চি গণনা । 

পুস্ত পাত কর 
তর্লিয়ে এ ছুই চেহারার স্বিভীয় টীফী রেখ! 

এবং শূন্য থাকাতে একটি শুন্ত পাতকর 2 48 

তৎপরে এরূপ তৃতীয় শ্রেণীতেও শূন্ত পাত হইবে ... ... ৮ 
এই রূপে এ ছুই চেহারার চতুর্থ শ্রেণীতে 

রেখ! ও শুন থাকাতে শৃন্ত রা কর . ৮ ৪ 
ইহাতে ৪ 

০ এই,জয়োদশ চেহারা হইবে। 
তৎপরে একাদশ ও দ্বাদশ চেহারা ইহতে 

চতুর্দশ চেহারা করিলে -- 

-- এই হুইবে। 
১৪ ১৩) 

এই ছুই চেহার! হইতে পঞ্চদশ চেহার! নির্মাণ করিতে 
হইবে ।যথা'-উক্ত ছুই চেহারার প্রথম শ্রেণীতে শুন্য ও রেখা 
আছে অতএব একটি শুন্ব গ্বাপন করিতে হইবে 

তলিয়ে ধরূপে একটি রেখ! 

তঙ্নিম্নে এ প্রকারে একটি রেখা 

এবং তনিয়ে এন্নপে একটি শৃন্ত অস্কিত কর 
ইহাতে * 

আন 

* এই পঞ্চদশ চেহার। প্রাপ্ত হওয়া গেল? 

অতএব নিমে সমস্ত প্রক্রিয়! অর্থাৎ প্রথম হইতে পঞ্চদশ 

চেহারার প্রতিরূপ লিখিত হইল । 

_. এইন্ধপে ষোড়শ চেহার!: অস্কিত করিয়া দৈবজ্ঞগণ গ্রন্থের 
লিখিত বচন দৃষ্টে প্রশ্নকারকের সমন্ত মনোগতভাব ও প্রশ্নের 

শুভীগুভ *বলিতে পারিবেন। যেরূপে চেহারা সকল সংস্কাপন 
করিতে হইবে তাহ। পুর্বে বলা হইয়াছে, এবং নিয়লিখিত 
চত্র দেখিলে বিশেষ রোধগমা হইবে। 

২৯ 

৮ ৭ ঙ ৫ ৪ ৩ হু ১ 

১২ ১১ ১৪ ৯ 

১৪ ৩১৬ 

বাম টি ১ দক্ষিণ 
সাক্ষী * সাক্ষী 

১৫ 

তৎপরে প্রথম ও পঞ্চদশ চেহার! হইতে ষোড়শ চেহারা 

অঙ্কিত করিয়৷ লইবে। এই ষোড়শ চেহারাই বিচারপতি, ইছা- 
দ্বারাই প্রশ্নের ফল বলিতে হইবে । কোন কোন মতে পঞ্চদশ 
চেহার!কেই বিচারপতি ও ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ চেহায়াকে 
সাক্ষী করিয়! প্রশ্ন গণন] করিয়া থাকে । এই গ্রন্থমতে ষোড়শ 
চেহারাই বিচার পতি। 

ষোড়শ খণ্ডার (জায়দার) নাম। 

নহীয়ান ১, কজ চলদাখিল ২) কজ [লখারিত ৩ জমাএত ৪, 

ফর! ৫, ওকলা ৬, অন্ধীশ ৭ ভুমরা রি অবযাজ ব! বিয়াজ ৯, 
নশ্রর্তলখারিজ নক্র্ত,লদাখিল ১১, অতবেখারিজ ১২, 
নকী ১৩, অভবেদাখিল ১৪, ইচ্জতম1 ব! ইন্তমাত ১৫) তরীথ 
১৬। এই যোড়শ খণ্ড] অক্কিত করিয়া গণন| করিবে। 

১৪১ 

যোড়শ খণ্ডার (চেহারার) আকরুতি। 

লহীয়ান_-উর্ধে এক শূন্ত এবং নিয়ে তিন রেখ| । অক্ষীশ-_ 
উর্ধে তিন রেখ নিয়ে এক শুূন্য। কজ,লদাখিল-_ উর্ধে রেখ! 
তরিয়ে শৃত্ত, তঙ্গিয়ে রেখা এবং তঙ্গিয়ে শৃন্ত । ক লধারি-_উদ্চে 
শৃন্ত, তরিয়ে এক রেখা) তরিমে শুন্ত এবং তন্নিগে এক রেখ! । 

জমাএত-_চারি রেখা । তরীখ-_চারি শূক্ত) ফর্হা-_উর্দে ছুই শৃলব, 
তন্লিয়ে এক রেখা এবং ভন্নিয়ে এক শৃন্ত। নর্কী__উর্ধে এক. 

শৃন্ত তন্নিয়ে এক রেখা! এবং তনয় ছুই শুন্ত। ওকল! _উর্দে 
১০৫ 



ও 

এবং অগোভাগে ছই শুন্ত এবং মণ্যে ছুই রেখ1। ইঞ্জতমা-_উর্ধে 
এবং নিয়ে ছই রেখা ও মধো ছুই শুন্য । হুমরা-_উর্ধে এক রেখা, 
তন্নিয়ে শুন্ত এবং তশ্লিয়ে হুই রেখা! । অবযাজ-_উদ্ধে দুই রেখা, 
তন্নিয়ে এক শুন্য এবং ভন্নিয়ে এক রেখ! । নক্রর্তলখারিজ-_ 

উদ্ধে ছুই শুন্য এবং নিয়ে ভুই রেখা । নক্রর্ত,লর্দাথিল-উষ্ধে ছুই 
রেখ! এবং নিয়ে ছুই শুন্ত। অতবেখারিজ--উদ্ধে তিন শুন্য 
এবং নিম্মে এক রেখা । অতবেদাখিল-_ উদ্ষে এক রেখ। এবং 

নিয়ে তিন শৃপ্ত । এই ষোড়শ চেহারার আকৃতি কথিত হুইল, 
এহ গ্রন্থের প্রথম পৃষ্টাতে যে চক্র অঙ্কিত কর! হইয়।ছে এ চক্রে 

দৃষ্টি করিলেই বিশেষ জানিতে পারিবেন। 
নহীয়ান, কজ.লখারিজ, নকর্তলথারিজ এবং অতবেখারিজ 

এই চারি জায়দার উর্ধে শুন্তও নিয়ে রেখা ৷ অস্কীশ/ কজ,ল- 

দাখিল, নক্রর্তলদাখিল এবং অতবেদাখিল এই চারিজায়দ।র 

উপরে রেখ! ও নিয়ে শৃন্ত । জমা এত, হত্রা, অবযাজ এবং মিয়াজ 

এই চারি জায়দার উপরে ও নিয়ে রেখা । ওকলা, ফরহ, 

নকী, এবং তরীখ এইচারি জায়দার উপরে ও নিয়ে শৃন্ত। 
নহীয়ান, অতবেখারিজ+ নকর্ত,লখারিজ, কজলখারিজ এই 

সকল চেহার! দিনে বলবান্ এবং পুরুষসংজ্ঞক। 

অন্কীশ, অতবেদাখিল, কজ,লদাখিল ও নক্র্তুলদাধিল এই 
চারি চেহারা রাজিতে বণবান্ ও শ্ত্রীনংজক। 

জমা এত, ইজ্জত্মা, হ্ত্রা ও অবযাজ এই চারি চেহারা সাবিত 
সংজ্ঞক ও সন্ধ্যাসময়ে বলবান্, উক্ত চারি চেহারার মধ্যে কথন 

কখন ভুমর! পুরুষ, অবধান স্ত্রী এবং জমাএত ও ইজ্জতম] পুং- 

সংজ্ঞক হয়। হুমরা! ও অবয?জ এই ছুই চেহার! শ্বল্পবীর্যযান্বিত। 

তারিখ ফরহা! ওকল। ও নকী এই চারি চেহারা মুনক্রীব সংজ্ঞক, 

সন্ধ্যাসময়ে বর্ণবান্, নপুংসকসংজ্ক ও মধাফলপ্রদ। কদাচিৎ 

ফরছ] পুরুষ, এবং স্থন্নবীর্ধ্যান্বিত হুয়। এবং তারিখ, ওকনা 

ও নকী এই তিন চেহার] ক্লীব এবং কখনও স্ত্রীসংজ্ঞক বলা 
যায়। লহীয়ান, অঙবেখারিজ, নক্র্ভুলখারিজ ও কজ,লখারিজ 

এই চারি চেহারা আগ্নের, পূর্বদিকে বলবান্ ও পীতবর্ণ। 
হুমর1, অতবেদাখিল, ফরহা ও ইজ্জম! এই চারি জারদ। 
বায়বীয়, পশ্চিম দ্রিকে বলবান্ এবং রক্তবণ । তারিখ, অবযাজ, 

নকী ও নক্রর্তলদাখিল এই চারিজায়দা জলীয়, উত্তর দিকে 
বলবান্ এবং ্বেতবরণ । কজ্লদাখিল, অক্ষীশ, ওকলা ও 

জমাএত এই চারি,জায্কদা পারথিক, দক্ষিণদিকে বলবান্, এবং 
স্টামবর্ণ | 

রমলপাফি গণনা | 

ষোড়শ খণ্ডার রাশী ও গ্রহ কথন। 
লহীয়ান্ ধন্গুরাশি ও নক্রতলদাখিল মীন রাশি এবং ইহা” 

দের গ্রহ বৃহস্পতি । নক্রত্ত লখারিজ ও কলজ্জ লদাখিল্ ইহাদের 
সিংহরাশি ও গ্রহ রকি। জমাএন্ত মিথুনর!শি ও উজ্জঞত্ম! কণ্ঠা- 

রাশি ইহাদিগের গ্রহ বুধ । বিয়াজ ও তারিখ এই ছুই চেহারার 
রাশি কর্কট এবং গ্রহ চক্র। ফরহা তুলারাশি ও অতবেদাখিল 

বৃষরাশি ইহাদিগের গ্রহ গুক্র। হুমরা মেষরাশি এবং নকী 

বৃশ্চিকরাশি এই ছুই চেহারার গ্রন্ত মঙ্গল। ওকল! মকররাশি 
এবং অক্ধীশ কুস্তরাশি এই ছুই জায়দার অধিপতি গ্রহ শনি । 

কক্স'লখারিজ কুস্তরাশি ও গ্রহ রাহ; এবং অতবেখারিজ মকর- 

রাশি গ্রহ কেতু । 

ষোড়শ খণ্ডার চরস্থির দ্বযাত্মককথন। 

মুন্ ক্লীর ও সাবিত ইহারা চরসংজ্ঞক, খারিজ স্থির সংজ্ঞক 

এবং দাখিল স্ব্যাত্বক সংজ্ঞক। 

ষোড়শ খগ্ডার গুণবর্ণাদি কথন । 

লহীয়ান- ব্রাহ্মণ, গৌরবর্ণ, ধার্শিক, পণ্ডিত) মিষ্টভাষী ও 

মিষ্টভোক্তা ইহার গলদেশ খর্বব এবং চক্ষু শ্তানলবর্ণ । দেবালয়ে, 

তপন্তান্থানে ও উপাধ্যায় ভবনে ইহার বাস, মাণিকা ও স্বর্ণ 
ইহার ধাতু এবং উত্তম গন্ধযুক্ত ও সুন্দর । 

কজলদাখিল- ক্ষত্রিয়, গোধৃমবর্ণ, মিষ্টুভাষী, ' শ্তামণেত্র, 

শিল্পকার্ধ্যাতিজ্ঞ, মধ্যমাকার, ক্রয়বিক্রয়াদি কার্যে পটু; পথেও 

দ্েবালয়ে ইহু।র অবস্থিতি। স্বর্ণ, উত্তম বস্ত্র ও মাপিকা এই সফল 

ইহার পণাদ্রব্য । সর্বদ1 মিষ্টভোদ্ী ॥ 

ক লখারিজ-_অণ্ তকারী, গ্লেচ্ছজাতী, অন্যায় কার্যে 

তগুপর, ্ রণান্কিতবদন, মার্জারের স্তায় চক্ষু, দীর্থাকার, রুষ রুষপীত- 

মিশ্রিতবর্ণ, স্ব,লদস্ত খলন্বভাব, তিক্তপ্রিয়, নিন্দিতস্থানে ইহার 

বসতি, লৌহ ও পাষাণ ইহার পণ্য ধাতু। 
জমাএত--গোধৃমবর্ণ, শূদ্রজাতি, চিত্রকার্যে নিরত, গুণ- 

বান্ বায়শীল, হিংসাধুক্ত, বৈদাব্যবসায়ী, ক্ৃষ্চনেত্র, অতিশয় 
ওভপ্রদ দীর্ঘবদন। মিষ্টভোজনে (তৎপর, সন্ধিকার্ধ্যে পটু এবং 

পাঠস্থানে ইহার বসতি। হরিতবধ মণি ইহার পণ্য। 
ফুরহা__দীর্থাকার, গৌরবর্ণ, লিপিকাধ্যে চতুর, হান্তপরি- 

হাস্তবৃত্তি, অসিতলোচন; সুক্ষওঞ্ঠ, মুক্তান্থিত, মিষ্টভোজী ॥ 

. ওকলা- কৃষ্চবর্ণ, দীর্ঘবদন, মলিনবর্ণ, হীনজাতি; শ্তামধর্ণ 



রমলপাঝিগিণনা | | 

গুত্রনেত্র, ক্লেশকারী, বছকার্ষে! স্থচতুর । কারাগার, খনিত স্থান 
ও পক্ষিস্তানে ইহার বসতি ও খলম্বভাব। রাঙ্গ, পাষাণ ও 

কষ্ণপাহুণ ইহার পণা ধাতু । 

অস্কীশ--কঞ্ণবর্ণ) কৃষিকার্ষোে রত, কৃষ্ণনেত্র, কুবেশ, গৃহ- 

কার্য্য সমর্থ, মলিনমুখ, গ্রাম অর্থাৎ সাধারণ বস্ত্র পরিধানঃ 

দীর্ঘাকার, দাসকার্যে তৎপর, দুঢ়নখ, দৃঢ়দস্ত) অল্লভোক্ত1, 

অলস, মিথ্যাবাদী, কুত্রচক্ষুঃ) উচ্চভাষী। লৌহ ও রুষপাষাণ 

ইহার ধাতু । 

ভূত্রা__ ক্ষত্রিয়, বলবান্, অন্ত্রবেত্া, তক্কর, হিংসাযুজ্জ 

নিন্দনীয়বর্খ্া, নাপিতব্যবসায়ী, লৌহকর্পকারী; বিবাদ প্রিয়, 

পীতনেত্র, ব্রণাস্কিতমন্তক। মধ্যমফলগ্রাদ, উচ্চদেহঃ তিক্তরস- 

প্রিয় এবং বন, পর্বত ও গহ্বরে ইহার অবস্থিতি ॥ 

অবযাজ- ব্রাঙ্গণজাতি, গৌরবর্ণ, গমনশীল, স্থথী, সিদ্ধিযুক্ত, 

দেবার্চনে তৎপর, মধ্যমফলপ্রদ, দীর্ঘাদেহ, বর্ত লমুখ) হাম" 

নেত্র, বাক্াপ্রির, কপূররাদি স্ুগন্ধযুক্ত, মুক্তা বিক্রয়ে নিপুনঃ 

সজল ও বৃক্ষযুক্ত স্থানে ইহার বসতি, উত্তম বস্ত্র পরিধান, অতি- 

শয় সুন্দর দু্ধমিশ্রিত মিষ্টান্নভোজী ॥ 

নত, লখারিজ-_কতরি়ঞাতি, রাজকার্ষ্যে তৎপর, ধার্দ্িক, 

দীর্ঘ দেহ, গৌরবর্ণ' বিশাললোচন, জলদমীপন্থানে ইছার বসতি, 

তঙ্গন্বর্ণের অপহারক, স্বর্ণ, মাণিক্য ও রত্ব ইহার পণ্য ধাতু । 

উত্তম বস্ত্র পরিধান মধুর দ্রবা ভোক্ত1॥ 

নক্রত্তুল দাখিল--গোৌরবর্ণ, বিপ্রঙ্গাতি। তপস্তান্বিত, দীর্ঘা- 

কার, বর্ত,লবদন, এবং গাত্রে তিল চিন্ধ, থর্বাকার ও বিস্তীণ- 

নেত্র । স্বর্ণ, রজত, ও স্কটিক ইহার পণ্য ধাতু, সৈদ্ধবের স্তায় 

উজ্জ্রণ দেহকাস্তি, উত্তম বস্থ পরিধান, অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন- 

কার্ষে তৎপর) সরসভোজী ও সাগন্ধবুক্ত ॥ 

. আতবেখারিজ--ম্নেচ্ছজাতি, দীর্ঘাকার, ব্রণাঙ্কি তদেহ, রুশ- 

শরীর, কুষ্ণপীতমিশ্রিত বর্ণ, ডর্ববল, কপিলনেত্র এরং উচ্ছস্থান, 

বন, পর্বত ও ছূর্গে ইহার বসতি । মেষলোমাদি গা বস্ত্র 

পরিধান এবং শরীরে অতিশয় সদগন্দ আছে । 

নকী-_ক্ষত্রিয্জাতি, গৌরবর্ণ, কশশরীর, পীননেত্রঃ ভণ্ড, 

সুলক, শ্কান্ত্কুশল, যোছৃবর্গের অগ্রগণ্য, শিশুর পরিচারক, 

পরাধীন, রক্তকেশ, মাংসাদি ভোজনে নিরত, হরিদর্ণ বন 

পরিধান, কার্যকুশল, জলের নিকট ও অন্ধকার স্থানে ইহার 

অবস্থিতি। 

_ অতবেদাধিল-_দীর্ঘদেহ। গোধূমবর্ণ, কৃশশরীর, ুন্দরমুখ 

৩১ 

এবং ইহার জন্বয় পৃথকৃষ্কত, উরুদ্বয় অতিদীর্, হাঁমনেত্র, ভিল- 
চিহ্িত শরীর । বৃক্ষমূল, ও সজলম্থানে ইহার বসতি। 

ইজ্জত্মা- শূদ্রজাতি, রাজলেখক, গণিতবেত্তা, গুধবান্, 
সুন্দরশ্মশ্র, ম্ুন্দরলোচন, বিচিত্রবস্তপ্রিয়) পাঠশালায় ইহার 

বসতি ও বিচিত্র বস্ত্র পরিধান ॥ 

তরীখ--- বৈশ্তজাতি, গৌরাঙ্গ দীর্ঘদেহ। অবশাঙ্গ, বৃহনেত্র, 

স্থনর। পথগমনশীল । সজল ও পব্ধতার্দি স্থানে ও রাজগুহে 

ইহার অবস্থিতি। বহুমূল্য ৰস্ত ইহার পণ্য দ্রব্য, এবং মধুরপ্রিয় 1 
ইতি ষোড়শ খণ্ডার গুণবর্ণাদি কথন ॥ 

অথ স্থান সংজ্ঞা । 

প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম এই চারি জায়দার লাম 
কেন্ত্র। দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও একাদশ এই চারি চেহারাকে 

পণকর বলে। তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও দ্বাদশ চেহারাকে আপোক্লীম 

বলা যায়। ত্রয়োদশ চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ চেহারার 

অবদাত সংজ্ঞা জানিবে॥ 

গ্রথম, পঞ্চম, নবম ও ত্রয়োদশ চেহার! অগ্নি; দ্বিতীয়, ষষ্ট, 

দশম ও চতুদ্ধশ চেহার! বাধু ঃ তৃতীয়; সপ্তম, ও একাদশ 
চেহার! জল এবং চতুর্থ, অষ্টম, দ্বাদশ ও ষোড়শ চেহার! পৃথিবী । 

এই প্রকার জায়দ| সকলের তন্ক নিরূপণ করিয়া প্রশ্থের উদ্ভব 
করিবে ॥ 

আদা, একাদশ, সপ্তম, পঞ্চম, নবম, দ্বিতীয়, ও দখম এই 

সকল চেহারা শুভ । তৃতীয় চতুর্থ, এই ছুই চেহারা মধ্যম । ষষ্ট, 
অষ্টম, দশম; এই তিন চেহার। নিন্দিত ॥ 

পঞ্চম চেহার!র সাক্ষী নবম চেহারা এইবপ ষষ্ঠের দশ, 
সপ্তমের একাদশ, অমের দ্বাদশ, নখমের পঞ্চদশ, দশমের ষদ, 
একাদশের সপ্তম, দ্বাদশের অষ্টম, রয়োদশের আদ্য, চতুদ্দশের 
দ্বিতীয়, পঞ্চদশের সাক্ষী নবম জায়দা হয়। কিন্তু পঞ্চদশ চেহার! 
সকল জায়দারই সাক্ষী হইয়। থাকে। 

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃত্তীয় ও চতুর্থ এই চারি চেহারাকে উ 

ম্মহাত্ত ; পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম এই চারি চেহারাকে বনাত, 

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এই চারি চেহারাকে মুস্বক্ধাত, 
এবং ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ এই চারি চেহারাকে 

যায়দাত বলে॥ 

ষোড়শ খগ্ডার বলাবল ও তগ্প্রয়োজন। 

খওডা সকলের বলাবল দ্বার প্রশ্নের শুভাগ্তভ ফল নিন্ধপিও 
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হয়, অতএব বলাবল জ্ঞাত হওয়া অভীব প্রয়োজনীয় । অগ্নির 

সহিত বাধুর ও জলের সহিত পৃথিবীর মিত্রতা ৷ অগ্মির সহিত, 
ভূমির এবং জলের সহিত বায়ুর শক্রতা। অগ্নেয়াদি যদি স্বীয় 

স্বীয় স্থানে স্থিত হয়, তাহ। হইলে তাহার বলবান্ হয়। এবং 
মিত্র গৃহস্থিত হইলেও বলবান্ হুইয়! থাকে । যে সময়ে যে 
চেহার। শত্রু গৃহস্থিত হয়, তাহার বল থাকে না, সেই সময়ে 
তাহাকে হীন বল বল! যায়। মধ্য গৃহস্থিত হইলে সেই চেহারা 
মধা বল হয়। 

প্রথম চেহারার নাম শকুন, দ্বিতীয় চেহার নাম অবাহ, 

তৃতীয় চেহারার নাম, বিজ দহ, চতুর্থ চেহারার নাম অজদ, 
পঞ্চম চেহারার নাম মিযাজ, ষষ্ঠ চেহার নাম হর্ফা, এইরূপে 
চেহারা সকলের সংজ্ঞা ও বলাৰল জানিয়| প্রশ্লের উত্তর 
করিবে ॥ 

মানসিক প্রশ্ন । 

ষোড়শ চেহারাকে বিচারপতি কছে, তব চেহায়! দ্বারাই 
প্রশ্নের উত্তর করিতে হয়। শ্রী চেহারাঘ্বারা কিরুপে প্রশ্নকর্তার 

মানসিক চিন্তা জান! ধায় তাহা বলা যাইতেছে । 
ধর্দি বিচারপতি চেহার! লহীয়ান ও হুমর! এই ছুই চেহারার 

যোগে উৎপন্ন হুইয়! থাকে, তবে প্ররশ্নকর্তার মনে কোন গুপ্ত 

পড়ার চিন্তা অনুভব হয় ॥ ১॥ 

উক্ত প্রকারে যদি ওকলা ও নক্রত্তলথারিজ এই ছুই চেহা- 

রার যোগে বিচারপতি ষোড়শ খণ্ড উতপর হয়, তাহ! হইলে 

প্রশ্নকর্তীর মনে কোন প্রিয় ব্যক্তির সহিত গুপ্তভাবে মিলন, ও 

রাঙ্গা বিষয়ক চিস্তা জানা যায় ॥ ২॥ 

যদি হুমর! ও লহীয়ানের যোগে বিচারপতি জায়দ1 উৎপন্ন 

হয়, "তাহা হইলে প্রশ্রকর্তীর অন্তরে অর্থের আশা আছে, এবং 

গোপনীয় কোন কার্ধ্যসিত্ধি ও দুঢ় সামর্থ্য লান্তের অভিপ্রায় 
বুঝায় । ৩। ্ 

ইন্তমাত ও কজ.লখারিজের যোগে বিচারপতির উৎপত্তি 
হইলে গত বস্তর ভয় এবং গুপ্ত বস্তুর চিত্তা) প্রশ্নকর্তীর 
মনে আছে জানা যায় ॥ ৪ ॥ 

যদি কজ,লখারি্র এবং ওকলা এই ছই চেহারা হইতে 
বিচারপতি উতৎপর হয়, তাহ! হইলে প্রশ্নকর্তার মনে ধন, ধান্ত ও 
বন্ধু বান্ধবের চিন্তা বুঝায় ॥ ৫॥ 

ইত্তমাত ও কজ,ল খরিজ হইতে বিচারপতির উৎপত্তি 
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হইলে প্রশ্নকারকের মনে শ্বীয়কার্ধ্য এবং গুপ্তধন সনস্থীর চিত্ত! 
জান] যায় ।| ৬ ॥ 

যদি জমাএত ও নক্রত্তুলখারিক্ক এই ছুই জায়দা.. হইতে 
বিচারপতির উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকারকের মনে বধ, 

বন্ধন ও অর্থনাশের চিন্তার বোধ হয় 1 ৭1 

যে খণ্ডাছারা প্রশ্্ের উত্তর করিতে হইবে সেই জারদ1 যদদি 

ফরছা! ও নকী এই ছুই চেহারা হইতে উৎপন্ন হয়ব, তাহ! হইলে 
হন্তপীড়া, স্ত্রীর আত্মীয় ব্যক্তি ও নিজ সহচরের চিস্তা জান। 

যায়। ৮। 

জমাএত ও নক্রত্ুলখারিজের যোগে বিচারপতির উৎপত্তি 

হইলে গ্রশ্নকারকের মনে অর্থাশ! প্রিয় সমাগম, এবং নির্ব্িগ্গে 
বহুতর দ্রব্য লাভের ভাবন। বোধ হয় ॥ ৯ ॥ 

যদি বিয়া ও অতবেখারিজ এই ছুই চেহার। হইতে বিচার 
পতির উৎপত্তি হয় তাহ! হইলে কোন কারণে গুধমিত্রতা 
করিতে প্রশ্নকারকের অভিলাষ হইয়াছে ॥ ১০ ॥ 

ফর্থ! ও অঙ্ধীণ এই ছুই চেহারা হইতে যদি বিচারপতি 
উপন্ন হয় তাহ! ইহুলে প্রশ্নকর্তা বিবাহাদ্দি মহোৎ সব ও নূতন 
কোন কার্ধ্য করিতে মানস করিতেছে এবং আরোগ্য লাভ 
তাহার মানসিক চিন্তা জান] যার ॥ ১১ ॥ ূ 

যদি বিয়াজ ও অতবেখারিজ এই ছুই চেহারা হইতে যোড়শ 
খণ্ড বিচারপতির উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্তীর মনে 

ধনোপার্জন ও রোগগ্রস্ত বন্ধুবিষয়ক চিন্তা! গ্রতীয়মান হয় ॥ ১২1 

তারিখ ও নক্রত্তল দাখিল এই ছুই খণ্ড হইতে ষদ্দি বিচার- 
পতির উৎপত্তি হইয় থাকে, তবে প্রপ্লকর্তার যনে অমাত্যের 

সহিত মিলন চিন্তা জান। যায় ॥ ১৩॥ 

নকী ও অতবেদাখিল হইতে বিচারপতি খগ্ডার. উৎপত্তি 

হইলে গ্রশ্নকারকের মনে খণারদি পরিশোধ ও ভয় এইচিন্ত! 
বুঝ। যায়। ১৪। . 

তারিখ ও নকত্তুলদাখিল এই হুই জায়দার যোগে যদি 
বিচার পতি খণ্ডার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস ব্যক্তি 
হজ্রোগের শাস্তির কামন! করিতেছে এবং খক্রর সহিত বিরোধ 
কিন্বা সপ্ধি করিতেও অভিলাষ আছে ॥ ১৫॥ 

নকী ও অতবেদাখিলম্বার! যে খণ্ড। উৎপয্ন হয়, তাহ বিচার 
কর্তা হইলে প্রশ্নরকারকের মনে নষ্টদ্রব্য লাভ, বিবাদ কিন্বা তন্ব 
নিবারণ ইচ্ছ। আছে।। ১৬॥ 

লহীয়ান ও বিয়াজ এই ছুই ও! হইতে যদি বিচারপতি 
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“উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রস্থান, প্রবাস ও রোগার্ত ব্যন্ির 
সাহায্য এই সকল বিষয়ের চিস্তা জান! যায় ॥ ১৭ ॥ 

তারিখ ও কজ,লদাখিল এই ছুই জায়দাদ্বারা বিচারপতি 
খণ্ড জন্মিলে প্রশ্নকর্তার মনে স্বীয় কার্য্য সম্বন্ধে কোন রূপ চিন্তা 

হইয়াছে এবং তাহার কোন গুপ্তপস্থ।র অন্বেষণ করিতেছে ।। ১৮ 

বিশ্বাস ও লহীয়ান জন্ত বিচারপতিস্থলে দৈবজ্ঞ এইরূপ উত্তর 

করিবেন যে, তোমার মনে রাঁজ্যাঙ্গ ও ধনের চিন্ত। আছে এবং 

তুমি কোন ছলারব্কার্য্যের সমাধা করিতে ইচ্ছা! করিতেছ ॥১৯1 
জমাএত ও কজ্স,লখারিজ এই ছুই জায়দাদ্বারা যদি বিচার- 

পতির সম্ভব হয় তাহা হইলে প্রশ্নকারকের মনে নষ্টধনলাভ ও 
রাজপুরুষের সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছ! আছে ॥ ২০1 

যৎকালে বিচারপতি তারিখ ও কজুলদাখিল এই ছুই খণ্ড 

হইতে সম্ভত হইবে, তৎকালে দৈবজ্ঞ বলিবে যে, তোমার 
হৃদয়ে ধনলাভের আশায় মিত্রতা করিতে ইচ্ছা আছে ।। ২১ ॥ 

যকালে জমাএত ও কজ,লখারিজ হইতে বিচারপতির 

সম্ভব হইবে, তৎকালে দৈবজ্ঞ প্রশ্নকারকের নিকট এইব্দপ উত্তর 

করিবেন যে, তোমার মনে পরদেশগমন ও স্বীয় প্রভূর কার্য্য 

করিতে চিন্তা আছে ॥ ২২॥ 
কর্থা ও অতবেদাখিল এই ছুই খণ্ড হইতে বিচারপতি 

থগ্ডার উৎপত্তি হইলে কোন মিত্র ব্যক্তি তোমার বধের চেষ্টায় 
আছে, এইরূপ চিন্তা তোমার মনে পীড়া রিনি দৈবজ্ঞ 

এইরূপ উত্তর করিবে ॥ ২৩॥ 

যদ্দি লহীয়ান ও নকী এই ছুই চেহারা হইতে বিচারপতির 

উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ডার মনে বিবাহাদি চিত্ত! 

জান! বায় ॥ ২৪ ॥ 
ফর্থা ও অতবেদাধিল এই ছুই চেহারাদ্বারা বিচারপতি 

চেহারার উৎপত্তি হইলে প্রশ্নকারকের মনে ধনাশ! ও মিত্রসঙ্গ- 

মের অভিলাষ জানা মায় ॥ ২৫ ॥ 

যর্দি ওকল। ও লক্রত্ুলদাখিল হুইতে বিচারপতি জায়দঘার 

উৎপত্তি হইয়! থাকে; তাহ। হইলে কোন নূতন কার্ধ্য, রোগী 

ব্যক্তির রোগমুক্তি ও বিবাহাদি বিষয়ক চিন্তা প্রশ্নকর্তীর মনে 

আছে, জানিতে হইবে ॥ ২৬ ॥ 

বিচারপাতি খণ্ড। যদি নকী ও অঙ্কীশ এই ছুই চেহারাম্বারা 

উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকারকের মনে কোন ব্যক্তিকে 

কলঙ্ক প্রদান করিতে ও নষ্টবস্তর অন্বেষণ করিতে অভিলাষ 

জাছে। ২৭॥ 

৩৩৩ 

যদি ওকল! ও নক্্ত্তুলদাখিল এই ছুই চেহার! হনে 
বিচারপতির উৎপত্তি হয়, তাহ! হইলে প্রশ্রকারকের মনে কোন 
ব্যক্তির রোগহরণ, গ্গ্তবিষয় জ্ঞান ও গমনবিষয়ক চিন্ত। 
আছে ॥ ২৮ ॥ 

ইস্তমাত ও নক্রত্তলধারিজের যোগে বিচারপতির উৎপত্তি 
হইলে কোন ব্যক্তির সহিত মিলন এবং কোন গোপনীয় 
কাধ্যের চিন্তা জানা যায় ॥ ২৯ ॥ 

হুত্া ও অতবেখারিজ এই হই চেহারার যোগে বিচাঁর- 
পতি চেহারার উৎপত্তি হইলে প্পশ্নকর্তী জীবিকার চিন্তা করি- 

তেছে। এবং প্রবাস ও নষ্টদ্রব্যের প্রাপ্তির জন্তে উদবোগ 
করিতেছে ॥ ৩০ ॥ 

ইন্তমাত ও নক্রত্তুলখারিজ এই ছই চেহারা হইতে যদি 
বিচারপতি খগ্ডার উৎপত্তি হয়, তাহ! হইলে রোগীব্যক্রি সম্বন্ধীয় 

কোন কার্য্যচিস্ত! প্রশ্নকারকের মনে আছে, এবং স্বীয় বিবাদ 

ও পরের আমোদজনক কার্ষোর চিত্ত! করিতেছে ॥ ৩১ ॥ 

হুমর। ও অতবেখারিজ এই ছুই চেহারার যোগে যদি বিচার- 
পতি চেহারার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে নষ্টদ্রব্য, ও শক্রভন্ব 

ইত্যাদি বিষয়ের চিন্ত। প্রশ্নকর্তার মনে আছে এবং কোন প্রিক়্- 
ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিতেও প্রশ্নকারকের মন হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ 

যদি লহীয়ান্ ও অতবেখারিজ এই ছই চেহারার যোগে 
বিচারপতির উৎপত্তি হয়, তাহ! হইলে প্রশ্নকারকের মনে কোন 

নষ্টবস্তর চিন্তা ও শুভলাভের ইচ্ছায় কোন বাক্তির সহিত মিল- 

নের অভিলাষ আছে ॥ ৩৩ ॥ 

ইন্তমাত, ও কজ.লদাখিল এই ছই চেহারার যোগে বিচার- 
পতির উৎপত্তি হইলে, ধন ও নিজদেহসন্বন্ীয় চিস্তা এবং 

রাজার সহিত মিলনের অভিলাষ প্রশ্নকারকের মনে আছে ॥৩৪॥ 

যদি লহীয়ান ও অতবেখারিজ এই ছুই খণ্ড হইতে ষোড়শ- 
থণ্ডার উৎপত্তি হইয়! থাকে, তাহা হইলে রাজমন্ত্রীর সহিত 

মিত্রতার ও প্রবাসিশক্রর চিও1 জানা বাক্স ॥ ৩৫ ॥ 

নক্রত্তলদাখিল ও কক্,লদাখিল এই ছুই চেহারার যোগে 
বিচারপতির উৎপত্তি হইলে ধনাশা, শত্রুর সহিত মিত্রত। এবং 

কোন মহৎ কার্ধয প্রশ্নকারকের মনে আছে) জানা যায় ॥ ৩৬॥ 

যদি কজ,লথারিল ও নক্রত্তলখারিজ এই ছুই চেহারার 
যোগে বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হয়, তাহ! হইলে শ্রশ্রকর্তা 
কোন নষ্টদ্রব্যের অনুসন্ধানে উদ্যোগ করিতেছে, ইহাই জানা 
বায় ॥ ৩৭॥ 

৯০৬ 



৩৪ 

যদি ইন্তমাত ও জমাএত এই ছুই চেহারার যোগে বিচার 
পতি থণ্ডার সম্ভব হয়, তাহা! হইলে প্রশ্নরকারক আরোগা ইচ্ছা 
করিতেছে এবং তাহার মনে কোন ব্যক্তির সহিত মিলন 

করিতে অভিলাষ জীছে ॥ ৩৮ ॥ 

নক্রত্ত/লধারিজ ও কজ.লখারিজ এই ছুই চেহারার যোগে 
বিচারপতি উৎপন্ন হইলে প্রশ্নকারকের মনে রাজকাধ্য ও গৌোপ- 

নীয় কোন পাড়া নিবারণের অভিলাব হইয়াছে এবং প্রশ্নরকারক 

কোন স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ৩৯ ॥ 

য্দি ক ও নকী এই ছুই চেহারা হইতে ফোড়শখণ্ডার 
সম্তব হয়, তাহ! হইলে জিজ্ঞাস বাক্তি বিবাহাদি মহোৎসব 

কার্ধ্য মনে ভাবিতেছে এবং স্বীয় হস্ত হইতে ভ্রষ্ট কোন দ্রব্য 

লাভের ইচ্ছা করিতেছে ॥ 9০ ॥ 

জমাএত ও ইন্তমাত এই ছুই আান্নদণর যোগে যোড়শ জায়. 
দার উৎপত্তি হইলে: ঘ়োগ হইতে আরোগা, বন্ধন হইতে মুক্তি 

ও স্বীয় কোন ব্যবসার বিষন্বক চিন্তা জান! যায় ॥ ৪১1 

নকী ও ফর! এই ছুই জায়দার যোগে বিচারপতির সম্ভব 
স্থলে দৈবজ্ঞ এইক্কপ উত্তর করিবে যে,তুমি বন্ধনমুক্তি, ধন অথবা 
কোন মহদ্বাক্তির সহিত মিলনের জন্তে চিন্তা করিতেছ ॥ ৪২॥ 

যদি ওকল! ও তারিখ এই ছুই চেহার! হইতে বিচারপতির 

উৎপত্তি হয়, তাহ! হইলে প্রশ্নরকাঁরকের মনে রোগী ও স্বীয় 

অধিকার সম্বন্ধীক় চিস্তা জান, যায়. ॥ ৪৩ ॥ 

অতবেদাখিল ও অস্কীশ এই ছই চেহারার যোগে বিচার- 
পতি চেহারা উৎপন্ন হইলে প্রশ্রকর্ত স্বীয় অংশরক্ষাঃ, মহোৎ- 

সব ও প্রধানপদলাভের চিস্ত। করিতেছে ॥ ৪৪ ॥ 

যদি তারিখ ও ওকল! এই ছুই চেহারার যোগে বিচারপতি 

থওার সম্তব হয়, ভাহ! হইলে প্রশ্নকারকের মনে গমনের ইচ্ছ! 
জানা! যায় এবং পরোগের. পীড়নাবস্থায় হস্ত হইতে ধন নির্গত 

হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥ 

স্বমরা! ও অবধাজ এই দুই চেহা'র যোগে বিচারপতি চেহা- 
রার উৎপত্তি হইলে প্রশ্নকারকের মনে বিবাদ করিবার ইচ্ছ! 

জান! যায় এবং প্রশ্রকারক স্বজনের পীড়নে উত্তাজ্জ হইয়! গমন 

করিতে মানন করিয়াছে ॥ ৪৬ ॥ 

যদি অন্কীশ ও অতবেদাখিল এই ছুই চেহারার যোগে 

বিচারপতি উৎপন্ন হয়”তাহা! হইলে প্রশ্নকারকের নে গু 

ধনাশা ও বন্ধ তর বিশ্গ. চিত্ত, জানা যায়। ৪৭ ॥ 
ঘি অবধাজ ও. হুমরার. যোগে বিচারপতি উদৎ্পন্ন হয় 

রমলপাঞ্চি গণন! | 

তাহ! হইলে প্রশ্নকার়কের হনে চৌরভর, কোন স্থানে গমন ও. 
কোন ব্যক্তির সহিত মিলনের চিত্তা আছে । ৪৮॥ 

যদি অস্থীশ ও লহীয়ানের যোগে বিচারপতি খণ্ডার উৎ- 

পত্তি হয়, তাহ! হইলে বিবাহাদি, বিদেশগমন, রোগ ও বহুতর 
বিশ্বের বাকুলতা এই সকল চিস্ত জান! যায়-॥ ও৯ ॥ 

কল্মলদ্দাধিল ও নক্রতুলদ্দাখিল এই দই চেহারার যোগে 

ষোড়শ জায়দার উৎপত্তি হইলে স্বীয় উন্নতি, রাজকার্ধা, গুপ্রদ্রবা- 

লাভ ও শরীরগুদ্ধি এই সকল চিন্তা! প্রঙ্থবর্তাত্র মনে বোধ 

হয় ॥ &* ॥ 

লহীয়ান ও অস্কীশ এই ছুই চেহারার যোগে বিচারপতি 

চেহারা উৎপন্ন হুইলেস্বীয় অভিলবিত বস্তুর প্রাপ্তি, শরীর 

পীড়া গধনাশা! এই সফল বিষন্ন প্রশ্নকারকের মনে আছে,, 

জান? যায় ॥ ৫১ ॥ 

নক্রত্বলদ্গাখিল ও কব্জুলখারিজ এই ছই চেহার| হইতে যদ্দি 
বিচারপতির উৎপত্তি হয়, তাহ! হইলে স্বীয় উর্লতি, রাজকার্ধ্য 

ওগুগ্তধন প্রাঞ্ডির চিস্তা প্রশ্নকারকের মনে আছে ।॥ ৫২॥ 

যদি কব্ডুলখারিজ ও নক্রত্ত দাখিল এই ছুই চেহারা হইতে 
বিচারপতির উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে ক্লেশ, পীড়া ও. ভর এই 
সকল প্রশ্নকারকের মে আছে;জান! যায় ॥ ৫৩ | 

যদ্দি ওকল! ও জমাএত এই উভর খণ্ড হইতে বিচারপতি 

ষোড়শ খগ্ডার উৎপত্তি. হয়, তাহ! হইলে বধ). বন্ধন, রোগ ও. 

দ্রবানাশ এই সকল চিত্ত! করিয়। প্রশ্নকর্ত1, আসিয়াছে ॥ ৫৪ ॥ 

বদি নক্রত্তলদাখিল ও কব্জুলথারিজ এই ছুই চেহারার: 
যোগে বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হয়, তাহ! হইলে প্রশ্নকর্তার 
মনে পুত্রকন্ত! বিবাহের চিন্তা! জান! যায় । এবং লাভ) মূল্য ও 

গতবস্তর চিন্তাও তাহার মনে আছে ॥ ৫৫ ॥ 

ফর্থা! ও হুত্রার যোগে বিচারপতির উৎপত্তি হইলে প্রশ্নকার- 
কের মনে পুত্রপ্রপ্তির ইচ্ছা,আছে এবং বন্ধন ও- গুপ্তপীড়া- 
বিষল্পক চিন্তাও বোধ হয় ॥ ৫৬:॥ 

জমাএত ও ওকলা! এই ছুই চেহারা! হইতে যর্দি বিচারক 

চেহারার সম্ভব হয় তাহা হইলে মহোৎসব, বিদেশগমন;, 

ধনলাভ, স্থানবৃদ্ধি ও প্রশংসা এই সকল চিন্তা প্রশ্নকারকের মনে 
জান. যায় ॥ ৪৭ ॥. 

যদি হত্রা.ও ফর্থা এই ছুইচেহ্থারা হইতে বিচারক 'চে্া-' 
রার উৎপত্তি হয়ঃ তাহা হইলে কলছের ভয় ও পরাপবাদের 

ভয়ে, কাতর হুইয়! প্রশ্নকারক- আশ্রয় গ্রার্থন। করিতেছে ॥ ৫৮ ৪. 
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যঙ্দি অবযাজ ও নকী হইতে বিচারক খণ্ডার সম্ভব হয়, 
তাহা হইলে ভষ্ট অধিকার প্রাপ্তি ও গমনাদ্দিবিষয়ক চিন্তা! প্রশ্ন- 
কারকের মনে আছে, জান! যায় ॥ ৫৯॥ 

অতবেখারিজ ও অতবেদাখিল এই ছুই চেহারার যোগে 
ধদি বিচারক খণ্ডার উৎপত্তি হয় তাহ! হইলে গতবস্ত পাইতে 

পরাশ্্কর্তী অতিলাধ' করিতেছে ॥ ৬০ ॥ 

যদি নকী ও অববাজ হইতে ষোড়শ খণ্ড উৎপয্ন হয়, তাহ 

হইলে চোরিতবস্তর প্রাপ্তি ও রোগপীড়া এই সকল বিষয় 

জিজ্ঞাস! করিতে প্রশ্নকারক ইচ্ছ! করিতেছে, জানা যায় ॥ ৬১ ॥ 

ইন্তমাত ও তারিখ এই ছুই চেহারার যোগে বিচারক 
চেহারার উৎপত্ধি হইলে প্রশ্নকারকের মনে উদ্বেগশাস্তি, গুভ- 

প্রাপ্তি, মিত্রতা ও বিদেশের পন্থা এই সকল চিন্তা, আছে ।৬২| 

অতবেদাখিল ও অতবেখারিজ হইতে বিচারক খগ্ডার উৎ- 

পত্তি হইলে স্ত্রীঙ্গম ও ধনাশ! প্রশ্নকর্তার মনে আছে এবং এঁ 

বিষয় সিদ্ধি করিবার জন্তে গমনে ইচ্ছা আছে ॥ ৬৩ ॥ 

বদি তারিখ ও ইন্তম্নাত এই ছুই চেহারার যোগে বিচার 

পতির উৎপত্তি হয়, তাহা! হইলে প্রশ্নকারকের মনে গুধীব্যাধির 
চিন্তা ও নষ্টথন লাতের স্পৃহা আছে ॥ ৬৪ ॥ 

যদি লহীয়ান ও্করা এই ছুই চেহারার যোগে বিচারপতি 

চেহার। উৎপন্ন হয়, তাহ। হইলে দ্রব্যচিস্ত।, মহ্দ্ব্যক্তির সহিত 

মিলন এবং বন্ধনমোচনের চিস্ত। জান। যায় ॥ ৬৫ ॥ 

যদ্দি রহ! ও লহীয়ানের যোগে বিচারক খণ্ডার সম্ভব হয়, 

ভাহ। হইলে প্রশ্মকারকের মনে মিত্রের পীড়ার কথাঞবণ ও কোন 

ব্যক্তির সহিত মিলনের ইচ্ছা, আছে ।। ৬ ॥ 

বব্জুলদাখিল ও জমাএত এই হুই চেহারার যোগে বিচার" 
পতি চেহারা উৎপন্ন হইলে প্রশ্নকারকের মনে ধনাশ। আছে এবং 

ই আশ! পরিপুরণার্থ ছৃষ্ষশ্ন করিতে অভিলাষ জন্থিয়াছে ॥ ৬৭ ॥ 

অববাজ ও অতবেদাখিল এই ছুই চেহারা হইতে যদি 
বচারপতি চেহার উৎপন্ন হয়; তাহ! হইলে স্বঙজাতীয় লোকের 

গহিত প্রবানগমন ও বিবাহ চিত্ত জানা যায়।। ৬৮ | 

যদি জমাএত ও কব্জুলদাখিলের যোগে বিচারপতি উৎপন্ন 

হয়, তাহা হইলে প্রশ্রকণ্া শঙ্ষর কপটপীড়নে পীড়িত হইয়া, 

ঠাহার সহিত ন্নেহসধারের মানস করিতেছে ॥। ৬৯ ॥ 

'যদ্দি নকীও অতবেখারিজ এই ছুই চেহার! হইতে বিচার- 
পতির উৎপত্তি হয়, তাহ হইলে প্্রশ্নবর্তা, কোন গুকার্ধয, 
ধ্যাপার ও বিবাহ করিতে মানস করিতেছে ॥ ৭ ॥ 

৩৫৪ 

অতবেদাখিল ও অবযাজ হইতে বিচারপতির উৎপত্তি হইলে 
প্রশ্নকারক কোন স্ুন্বদ্বযক্তির পরামর্শে বিদেশগমনে ইচ্ছ। 
করিতেছে ॥ ৭১ ॥ 

যদি অতবেখারিজ ও নকী এই ছুই চেহারার*যোগে ষোড়শ 
খণ্ড জন্মিয়। থাকে, তবে প্রশ্নকর্তা ধনলালসায় শক্রতা, চৌধা 
ও শত্রুর সহিত কলহ করিতে অভিলাষী আছে ।। ৭২ ॥ 

হত ও অক্কীশ এই হই চেহারা হইতে বিচারপতি খগ্ডার 
উৎপত্তি হইলে গুধ্তধনসম্পত্তি অদ্বেষণ ও মিত্রতা করিতে প্রশ্ন- 
কারকের অভিলাষ জন্সিয়াছে ॥ ৭৩ ॥ 

যদি ইন্তমাত ও নক্রত্তল থারিজ এই ছুই চেহারার যোগে 
বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হয়) তাহা হইলে প্রশ্রস্কর্তা রোগের 

ওষধ ও নষ্টধন অন্বেষণ করিতেছে, জানা যায় ॥ ৭৪ 3 

অস্কীশ ও হ্ত্রান্বারা, বিচারপতির উৎ্পত্তিস্থলে দৈবজ্ঞ এই- 

রূপ উত্তর করিবে যে, তোমার মনে মহোৎসব, চৌরের নিকট 

ধনপ্রাপ্চি ও বিঝাহ কার্ধা সম্পাদন করিতে অভিলাষ আছে ।1৭৫ 

যদি ইন্তমাত ও নক্রত্তলদাখিল হইতে বিচারপতি সমুৎপন্ন 
হয়) তাহা হইলে রোগবিমোচন, কোন ব্যক্তির সহিত মিলন 

ও ধনাভিলাষ প্রশ্নকারকের মনে, আছে ইহাই দৈবজ্ঞ বলি- 

বেন ॥ ৭৬॥ 

নক্রত্ুলখারিজ ও ওকলা হইতে বিচারপতি চেহারার 

সম্ভব হইলে পরালয় হইতে দ্রব্যসংগ্রহ ও অধিকারি পুরুষের 

সহিত মিলন করিতে প্রশ্নকারকের অভিলাষ জন্মিয়াছে | ৭৭ ॥ 

যদি নক্রতুলদাখিল ও ইন্তমাত এই ছুই চেহারার যোগে 

বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হয়, তাহ হইলে এই জান। বায় 

যে; প্রশ্নক্ভার হস্ত ইতে কোন দ্রবা নষ্ট হইয়াছে, এ বন্ত 
প্রাপ্তির জন্তে প্রশ্নকারক চেষ্টিত আছে | ৭৮1! 

তারিখ, ও কজ,লারিজ হইতে যদ্দি বিচারপতি উৎপন্ন হয়, 

তাহ। হইলে প্রশ্নকর্তর মনে মিত্রতাকরণ ও রোগ নিবারণের, 

চিন্তা! জান] যায় ॥। ৭৯॥ ৃ 

যদ্দি তারি ও কল্স,লখারিজ হইতে বিচারপতি চেহারার 

উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে পথিক, চৌর ও রোগার্ডের বিষয়ে 

প্রশ্নকারকের মনে চিন্তা আছে ॥ ৮৮ ॥ 

লহীয়ান ও নকী এই ছুই চেহারার যোগে বিচারপতির উৎ- 
পত্তি হইলে পত্বী, পুত্র, কন্ত। ও নষ্ট দ্রব্য সম্বন্ধীয় চিন্ত। ' প্রশ্ব- 

কারকের মনে আছে, জানিতে হইবে ॥ ৮১॥ 

যদি নকী ও লহীয়ান এই ছুই এখণ্ডার যোগে বিচারপতি 
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খণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকাঁরকের মনে গুপ্দ্রব্য নিরী- 
ক্ষণ করিতে ও মহোৎদধ করিতে অভিলাষ আছে ॥ ৮২ ॥ 

যদি ইন্তমাত ও কজ.লদাখিল এই ছুই চেহারার যোগে 
বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হয়, তাহ! হইলে প্রশ্নকর্তী ধনো- 
পার্জন ও কোন ব্যক্তির সহিত মিলন করিতে অভিলাষ করি- 
তেছে ॥৮৩। 

যদি ওকল! ও কঞজজ,লথারিজ এই ছুই চেহারা হইতে 
বিচারপতির উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকারক সীৃঙ্গম, 
বিত্বসংগ্রহ, মহত্বাক্তির সহিত সৌহার্দ ও নষ্ট দ্রব্য লাভ করিতে 
অভিলাষ করিতেছে ॥ ৮৪ ॥ 

ইন্তমাত ও কব্ভুলদাখিল এই ছই খও| হইতে বিচারপতি 
খণ্ডা উৎপন্ন হইলে শক্র কর্তৃক অপহৃত বস্ত গপ্তভাবে সংগ্রহার্থ 
রাজার সহিত মিলিত হইতে প্রশ্নকর্তার মানস আছে ॥ ৮৫ ॥ 

যর্দি ফর্ভা ও অতবেখারিজ এই ছুই চেহার!1 হইতে বিচার" 
পতি উৎপন্ন হয়ঃ তাহ। হইলে প্ররশ্নকর্ত। এইরূপ চিন্তা করি- 
তেছে যে, কোন দ্বিবমে আমার স্থহদ্বযক্তিদিগের সহিত মহোৎ- 
সব হইবে ॥ ৮৬ ॥ 

যদি ওকলা ও কজ.লখারিজ এই ছুই চেহারার যোগে 
বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হয়, তাহ] হইলে প্রশ্নকর্তী স্বজন 
কঙক উদ্বিগ্ন হইয়া পরসেবা ইচ্ছা করিতেছে ॥ ৮৭।| 

যদি ফঙ্ভা ও অতবেখারিজ এই ছুই চেহারার যোগে বিচা- 
রপতি চেহার! উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে এই জান যায় যে, 
প্রশ্নকারক নষ্টদ্রধা লাত ও দারপ্রাপ্তির জন্য সাহায্য ইচ্ছা 
করিতেছে ॥ ৮৮ ॥ 

অঙ্ধীশ ও অবযাজ এই ছুই চেহার! হইতে বিচারপতির 
উৎপত্তি হইলে প্রশ্নকর্তা সন্তান বৃদ্ধি ইচ্ছা! করিতেছে এবং স্বীয় 
বাবসায়ে বিস্তবিনাশ হেতুক দেবতার আরাধন! করিতে মানস 
করিতেছে ॥ ৮৯ ॥ 

তারিখ ও নক্রত্ুলখারিজ এই ছুই চেহারাম্বার! বিচারপতির 
সম্তবহইলে রোগী ও বদ্ধব্যক্তির বন্ধনমোচন ও রোগপ্রতিকারের 
চিন্ত1 জান! যায় || ৯। 

যদি অবযাজ ও অঙ্কীশ এই ছুই চেহারা হইতে বিচারপতি 
চেহারার উৎপত্তি হয়, তাহা! হইলে এই জান] যায় যে, প্রশ্ব- 
কারক স্বার্থত্রষ্ হুইয়া ভীত হইতেছে এবং স্বকীয় জনকর্তৃক 
মিথ্যা অপবাদ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৯১। 

' হুত্রা ও অতবেদাখিল.এই ছুই চেহারার যোগে বিচারপতি 

রমলপাঞ্চি গণনা । 

চেহার! উৎপন্ন হইয়া! থাকিলে এই জান! যায় মে, প্রশ্নকারফ 
নষ্টদ্রবালাভ ও বিবাহের জন্যে বিদেশে গমন করিতে অভিলাষ 
করিতেছে ॥ ৯২॥ 

যদ তারিখ ও নক্রত্বলখারিজ এই ছুই চেহাররি যোগে 
বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হয়, তাহ! হইলে যাত্র।) লগ্দ্রব্য 
ও পীড়া এই সকল বিষয়ের চিত্ত! জান! যায় ।। ৯৩ ।। 

হুতা ও অতবেদাখিল এই ছুই চেহারা হইতে বিচারপতি 
খণ্ডার উৎপত্তি হইলে এই জানা যায় যে, প্রশ্নকর্তার হন্ত হইতে 
অনেক ধন ৰহির্গত হুইয়াছে তাহা অন্থ্সন্ধানের নি মিত্ব 
ব্যক্তি বিদেশ গমনে মানস করিয়াছে ।। ৯৪ ॥ 

যদি নক্রত্ুলদাখিল ও জমাএত হইতে বিচারপতি চেহারা 
উ$পুক্ন হয়, তাহ! হইলে প্রশ্নকারকের মনে কোন গুপ্তকার্ধা, 
মিত্রতা, গমন, নষ্টদ্রব্য ও রোগ বিষয়ক চিন্ত। প্রশ্নকারকের মনে 
আছে জান! যায় ॥ ৯৫ ॥ 

যদ্দি জমাএত ও লক্রত্তলদাখিল হইতে বিচারপতি চেহা- 
রার সম্ভব হয়, তবে এই জানিতে হইবে যে, প্রশ্নকারকের অনেক 
ধন নষ্ট হইয়াছে এবং তাহার উদ্ধারার্থ কি করিব এইরূপ চিন্তা 
প্রশ্নকর্তীর মনে আছে ॥ ৯৬ ॥ 

লহীয়ান ও অতবেদাখিল এই ছুই খণ্ড হইতে যদি বিচারক 
জায়দ। উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে দৈবন্তএইরূপ ঝলিনে যে, তুয়ি 
তরী সন্বপ্ধীয় কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছ 
এবং রোগপ্রতিকারের চিন্তা ও তোমার মনে আছে ॥ ৯৭ ॥ 

যদি কজলদাখিল ও কজ,লখারিজ এই ছুই চেহারার 
যোগে বিচারপতি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে দৈবজ্ঞ এইরূপ 
উত্তর করিবে যে, তোমার স্বীয় হস্ত হইতে অন্ত্রের দ্রব্য নষ্ট 
হইয়াছে। তাহাতে তোমার মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে ।তুমি সেই সকল 
বিষয় গোপনে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক হুইয়াছ।। ৯৮॥ 

যদি তারিথ ও জমাএত এই ছুই চেহারা হইতে বিচারপতি 
চেহারার উৎপত্তি হয়, ভাহা হইলে প্রশ্রকায়কের মনে ভবিষাৎ' 
কাধ্যের চিত্তা আছে এবং রানার কোন কাধ্যের বিষয়' ধিবে- 
চন করিতেছে ।। ৯৯॥ 

ম্দি জমাএত ও তারিখ এই ছুই চেহার! হইতে বিচারপতি 
চেহারার উৎপত্তি হইয়। থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যতের কোন 
কাধ্যসিদ্ধযর্থ চিন্ত। জানা যায় ॥ ১০* ॥ 1 

কজ,লদাখিল ও কজজুলখারিজ এই ছুই চেহারাঘ্বার! বিচা 
রপতি উৎপন্ন হইলে এই জান! যায় যে, প্রশ্নকারক নষদ্রবা 
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উদ্ধারের জন্কে গমন করিতে মানস করিতেছে এবং মিথ্যা! অপ. 

ধ্বাদ ও রোগের ভয়ে শঙ্ষিত আছে ।। ১০১ ॥ 

যদি অতবেদাখিল ও লহীয়ান এই ছুই জায়দার যোগে 

বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি হয়, তাহ হইলে এই জানা যায় 

যে, প্রশ্্কর্তী। স্বীয়কারধ্য নষ্ট হওয়াতে কি করিব ও কোথায় 

বা এইরূপ চিস্তা করিতেছে ॥॥ ১৭২ ॥ 

যদ্দি ফচ ও অবযাজ এই ছুই চেহারা হইতে বিচারপতি উৎপন্ন 

হয়) তাহ! হইলে প্রশ্নকারক স্থৃতপ্রাপ্তি, বন্ধনমোচন ও মিত্রতা 

করিবায় মানসে গমন করিতে উদ্যুক্ত আছে; জান! যায় ॥১০৩| 

ইস্তমাত ও ওকলাগ্বারা বিচারপতি উৎপর হইলে শ্ী়বন্ধনে 
ও স্বজনকর্তৃক পীড়নে পীড়িত হুইয়। প্রশ্নকারক উপস্থিত হুই- 
য়াছে।। ১০৪ ॥ ৃ 

যদি অবযাজ ও ফর্থা এই ছুই চেহারার যোগে বিচারপতি 

চেহার! উৎপন্ন হয়, তাহ! হইলে এই জান! যাত্ব যে, প্রশ্নকারকের 

গমন করিতে ইচ্ছা হইয়াছে এবং গতবিষয়ের ও বিবাহাদি 

মছ্োৎসবের চিন্তা তাহার মনে আছে ॥॥ ১০৫ ॥ 

হদ্দি অন্কীশ ও অতবেখারিজ এই ছুই খণ্ড হইতে বিচারক 

খণ্ডার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে এই রূপ বুঝিতে হইবে যে; 
্রশ্নকর্তী! চৌধ্য কর্ম ' করিতে কিন্বা রাজমন্ত্রীর সহিত মিলিত 
হইতে অভিলাষ করিতেছে ॥ ১০৬ ॥ 

যদি ওকল!] ও ইস্তমাত হইতে বিচারপতি চেহারার উৎ- 

পত্তি হয়, তাহা হইলে এই রূপ বুবিতে হইবে যে, প্রশ্নবর্তা 

কোন প্রকার প্রতারণায় ভীত হইয়াছে এবং তাহার চিত্ত যাই 
কি থাকি এই রূপ চিস্তায় দ্বিধাতৃত হইয়াছে ॥ ১০৭ ॥ 

অতবেখারিজ ও অক্কীশ এই ছই চেহারাম্বারা বিচারপতি 
চেহারার উৎপত্তি হইলে এই রূপ জানিতে হইবে যে, প্রশ্নকার- 
কের.মনে উপস্থিত বিবাদে গুঢ় ভয় জম্মিয়াছে এবং রাজ। হইতে 
ও গত বস্ত হইতেও ভয় আছে ।। ১০৮। 

যদি কজপখারিজ ও কজ,লদাখিল হুইতে তারিখ নামক 

চেহাক্বার উৎপত্তি হইয়া থাকে । এবং এ চেহারাই বিচারপতি 

হয়, তাহা। হইলে যুদ্ধ, জ্ঞাতিক্কত্য ও রোগপ্রতিকারের তিস্তা 
প্রশ্নকারকের মনে আছে, জানা যায় ॥ ১০৯ ॥ 

যৎকালে নক্রত্ুলখারিজ ও নক্রুত্ লদ[খিল হইতে বিচার- 

পতি যোড়শ খণ্ডার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকারকের 

মনে ধনলাভ, রাজকাঁধ্য এবং রোগনিবারণের চিন্তা আছে। 

দৈবন্ঞের এই রূপ বুঝিতে হইবে ॥ ১৯০ ॥ 

৩৭ 

যদ্দি হুত্রা ও নকী এই ছুই চেহ্'রার যোগে বিচারপতি 

চেহারার উৎপত্তি হয়, তাহ! হইলে রোগ নিবারণ ও নষ্টদ্রব্য 

লাভের আশয়ে রাজ্মন্ত্রির নহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রশ্বকারকের 

অভিলাষ আছে, ইহাই জানিতে হইবে ॥ ১১১ ॥ 

যদি নক্রতুলদাখিল ও নক্রত্তলখারিজ এই হই জায়দ! 

হইতে বিচারপতির উৎপত্তি হয়, ভাছ! হইলে প্রতারণ।, পথ. 

গমন ও আরোগ্য নিমিত্ত প্রশ্নকারক চিন্তিত আছে ॥ ১১২ । 

যৎকালে ছুইটা কজ,লখারিজ হইতে জ্মাএত চেহারার উৎ- 

পত্ধি হয় এবং এ চেহারাম্বারাই বিচার করিতে হইবে, এই রূপ 

সময়ে দৈবজ্ঞ এই রূপ উত্তর করিবেন যে, নষ্টদ্রব্য দ্শন করিতে 

প্রশ্নকারকের ইচ্ছা হইয়াছে ॥ ১১৩॥ 

যদি ছুইটি ওকলানামক চেহারার যোগে বিচারপতি চেহা- 

রার উৎপত্তি হয়, তাহ! হইলে গ্রশ্নকারকের মনে কোন মহ্, 

দ্যক্তির সহিত মিলন ও রোগ্রপ্রতিকারের চিন্তা আছে ॥ ১১৪ ॥ 

যদি ছইটি ফর! নামক চেহারা হইতে বিচারপতির সম্ভব হয়, 

তাহ! হইলে পুজ, মিত্র, ও ধন উপার্জন বিষয়ে প্রশ্নকারকের 

চিস্ত1 বুঝিতে হইবে ॥ ১১৫ ॥ 

যদি ছুইটি হুম! হইতে জমাএত চেহার1 উৎপন্ন হয় এবং এ 

চেহারাদ্বারাই বিচারকপ্রিতে হইবে, এরূপ অবস্থায় দৈবজ্ঞ এই 

রূপ উত্তর করিবে যে, তুমি বিদেশ গমন, ধনোপার্জন ও যুদ্ধ 
এবং সেই যুদ্ধে জয় ইচ্ছা করিতেছ ॥ ১১৬॥ 

ছুইটি নক্রত্লদাখিল চেহার! হইতে বিচারপতি উৎপন্ন 

হইলে দৈবজ্ঞ এই উত্তর করিবে যে; তুমি মহস্ব্যক্তির সহিত 
মিত্রতা এবং নষ্টদ্রব্য লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ১১৭ ॥ 

ছুইটি অন্কীশ হইতে বিচারপতি চেহারা উৎপন্ন হইলে এই 

রূপ বুঝিতে হইবে যে, প্রশ্বকর্তী অধ্যয়ন মনে করিয়া আসি- 
পাছে এবং অধিকারীজন হইতে ও দেশাস্তর হইতে সম্মানলাত 

করিতে অভিলাধী আছে ॥ ১১৮॥ 

যদি ছুইটি অবযাজ চেহারা হইতে বিচারপতি চেহারার উৎ- 
পত্তি হয়, তাহ হইলে প্রশ্নকারক বিবাদ ও বিবাহের জন্য বিদে- 
শস্থ কোন ব্যক্তির সহিত মিলন করিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥১১৯। 

য্দি দুইটি অতবেখারিজ চেহারার যোগে বিচায়পতির 

উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকারকের মনে গুপ্তশক্র, মি, 
ও রোগীব্যক্তি সম্বন্ধীয় চিন্ত| জান! যায় ॥ ১২০॥ 

যদি ছুইটি নক্রত্তলথারিজ হইতে বিচারপতি উৎপন্ন হইয়! 
থাকে, তাহা হইসে দৈবজ্ঞ এই রূপ বলিব যে, তুমি প্রঃ কর্তৃক 

১০৭ 
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পীড়িত হইয়া আর প্রবাস সহ করিতে পারিতেছ না! এবং সৈশ্ঠ 

সংগ্রহ করিতেও তোমার ইচ্ছা আছে ॥ ১২১ ॥ 
দুইটি অতবেদাখিল চেহারা হইতে বিচারপতি চেহারার 

উৎপত্তি হইলে অধিপতির সহিত মিলন, মিত্র হইতে নষ্টদ্রবা- 

লাভ, সন্মান ও বিদ্বেশগমন এই সকল বিষয়ের চিন্তা প্রশ্নকার- 
কের মনে জান! যায় ॥ ১২২॥ 

ছুইটি ইন্তমাত হইতে বিচারপতি চেহারা উৎপন্ন হইলে 

এই জান যায় যে, প্রশ্নকারকের কোন সুস্ধদ্বাক্তির পীড়া হই- 
যাছে। এবং মান ভঙ্গের নিমিত্ত মানসিক পীড়া আছে ও 

প্রশ্নকর্ত। কোন নষ্টদ্রবযের অঙ্সন্ধান করিতেছে ॥ ১২৩। 

যদি দুইটি লহীয়ান হইতে বিচারপতি চেহারার উৎপত্তি 

হয়, তাহ হইলে প্রশ্রকারক কোন জ্রব্য নষ্ট হওয়াতে অতি- 
শয় কাতর হইয়াছে এবং গুগুকর্শ ও রাঞ্জার সহিত মিলন 

করিতে অভিলাষ করিতেছে ॥ ১২৪ । 

যর্ধি ছুইটি নকী জায়দা হইতে বিচারপতি চেহারার উৎ- 

পত্তি হয়, তাহা! হইলে প্রশ্নকারক চিরকালার্জিত যশ, স্বীয় 

শরীরের সুখ ও পুত্রের স্থখকর কার্ধ্য চিন্তা করিতেছে ॥ ১২৫ ॥ 
যদি ছুইটি কজলদাখিল হইতে বিচারপতি চেহারা উৎপন্ন 

হর? ভাহা। হইলে প্রশ্নকারকের গুপ্তভয় ও রোগভর়, উপস্থিত 

হইয়াছে, এবং এ তয় নিবারণে অমমর্থ হইয়া শ্বদেশে গঁমন 
করিতে ইচ্ছ। আছে 1 ১২৬ ॥ 

যদি হুইটি তারিখ হইতে বিচারক থণ্ডার উৎপত্তি হয়, তাহা! 
হইলে মহোৎসবের সহিত প্রয়াণ ও শরীরম্থ ক্লেশ, প্রশ্নকারক 
এই সকল বিষয় চিস্ত। করিতেছে, ইহাই বুঝিতে হুইবে ॥১২৭॥ 

ঘ্দি ছুইটি জমাএত' চেহারার €যাগে বিচারপতি চেহারা 

উৎপন্ন হয়, তাহ! হইলে মিত্রতা, স্বীয় শরীরের সখ, নষ্টদ্রব় 

লাত ও শুভপ্রাপ্তির ইচ্ছ! জান] যাক ॥ ১২৮ ॥ 

রমলে র অশুদ্ধশোধন। 

পৃষ্ঠা কলম পঙ্ক্তি অগুদ্ধ শুদ্ধ 
১1 ৩২ ১ ২১ নক্রত্তলখারিজ কব জুলদাখিল 

২। প্র রঃ ২২ ইস্তমাত ও কবজুলখারিদের  কবজুলখারিজ ও ইন্তমাতের 
৩৩ ৩২. কব্জুলখারিজ কবজুলদাখিল। '.'* 
৪1 ২ ৭ ফরহা! ও নকী অস্কীশ ও ফরছা | 
€।এ পর ১৯ জমাএত ও নক্রত্তলখারিজের নক্রত্বলখারিজ ও জমাএতের । 

৬।খ রর ২৯ যদি বিযাজ ও অতবেখারিজ বদি অতবেখারিজ ও বিষাজ। 

৭ ৩৩ ১ ৯ অমাএত ও কবজুলখারিজ কবজুলখারিদ ও জমাএত ॥ 
৮। রঃ ১২ তারিখ ও কব জুলদাখিল কব্ভুলদাখিল ও তারিখ। 

৯। ৫ ২৬ ফর্ঘ। ও অতবেদাখিল এ অতবেদাখিল ও ফর্থা। 

১০। এ ২ ১ ওকল! ও নক্রত্ুলদাখিল নক্রত্লদ্বাথিল ও ওকল|। 
১১। এ টা ৮ সুতা ও অতবেধারিজ অতবেধারিজ ও হুর । 

১২১, ১২ ইন্তমাতত ও নস.তুলখারিজ নসতুলখারিজ ও ইন্তমতে। 

১৩1১) রর ২৯ লহীয়ান ও অতবেখারিজ অতবেখারিজ ও লহীয়ান । 

১৪ । ৩৫ ২... ৩» যদ্দি তারিখ ও কবজজুলখারিজ যদি কবস্কুলখারিজ ও তারিখ । 

১৫1 ৩৬ ১ ৩ ইন্তমাত ও কব ভুলদাখিল  কৃবজুলদাখিল ও ইন্তমাত । 

১৬। এ ১৮ বদি ওকল! ও কবজুলখারিজ যদি কবুলখারিজ ও ওকল।। 

১৭। এ ২১ যদি ফর! ও অতবেধারিজ বদি অতবেখারিজ ও ফর্থ।। 

১৮ ৩৭ সুত্র! ও অতবেদাখিল *” অতবেদাখিল ও হু! । 

১৯।এ ২ ৪ তারিখ ও নক্রত্তলথারিজ নক্রত্লখারিজ ও তারিখ। 

'২*।এ প্র ৩৬ কবজুলদাখিল ও কব জুলখারিদ কবজুলখারিজ ও কবজুলদাখিল। 



রমলপাঞ্চিগণনা । 

ঈুর্ধ্বে যে শকুলাদি সপ্ত পঙক্তির উল্লেখ কর! হইয়াছে, 

তাহার বিশেষ বিবরণ কথিত হইতেছে । শকুনপঙ,ক্তি প্রথম, 

ইহার কোন কারণ নাই, এই শ্রেণীতে লহীয়ানাদি যখোক্ত 

প্রণালীষ্ভে জায়দ! সকল স্থাপন করিতে হইবে। 

আবহ দ্বিতীয়পঙ্ক্তি, ইহার কারণ কথিস্ত হইতেছে । 
প্রত্যেক খণ্ডাতেই অগ্র্যাদ্দি চারি তত্ব আছে, উর্ধ হইতে অধঃ 

ক্রমে চারি তন্ব জানিবে। এই কল তত্বের মধ্যে কোন তত্ব 
গুপ্ত ও কোন তত্ব গ্রকাশিত। এক এক থণগ্ডাতে শুন্ত ও রেখা 

লইয়! চারিটিমাত্র অঙ্ক থাকে, এঁ চারি অঙ্কই চারি তত্বম্বরূপ। 

বিন্দুরূপী তত্ব প্রকাশিত ও রেখারূপী তত্ব গুপ্ত, অতএব বিদ্দুবূপ 

প্রকাস্ত তত্বেরই সংখা। কর! কর্তবা। 

অব এই শবের মধ্যে যে অ,ব,দ ও হু এই চারিবর্ণ 
আছে ইহার! অগ্নযাদিতত্বে নিষুক্ত রহিয়াছে । 
অ অর্থাৎ প্রথম বিন্দুর সংখা! 2. 
ব অর্থাৎ দ্বিতীয় বিন্দুর টড 8 
দ' অর্থাৎ তৃতীয় বিন্দুর সংখ 888 ৬88: সু 
হ অর্থাৎ চতুর্থ বিদ্দুর সপ | ৮, 
এইরূপ তত্বান্থসারে যে ষে চেহারার অস্ক সংখা। : যত হইবে; 

সেই পরিমিত গৃহে সেই চেহারার স্থিতি হইবে। যেমন লহী- 
য়ানেতে প্রথমে বিন্দু মাছে, এ বিন্দুর সংখ্যা! এক, অতএব অবাহু 

ংক্তির প্রথম গৃহে লহীয়ান;হইবে। এইক্বপ তারিখ চেহা- 
রাতে প্রকান্ঠ চারি তত্ব অর্থাৎ চারি বিন্দু দৃষ্ট হয়, এঁ চারি 

বিন্দুর প্রথম বিন্দুর সংখা। ১, দ্বিতীয় বিন্দুর সংখ্যা ২, তৃতীয় 

বিন্দুর সংখ্যা ৪, চতুর্থ বিন্দুর সংখ্যা! ৮ এই সমুদ্ায় অঙ্ক অর্থাৎ 
৯১ ২১৪ ও ৮'যোগ করিলে ১৫ হয় অতএব অবহ পংক্তির 

পঞ্চদশ গৃহে তারিখের অবস্থিতি আানিবে। এইদপে খণ্ডার 

অঙ্কানুসারে ফোড়শ খণ্ড সংস্থাপিত করিতে হইবে । 

যেজ্ঞায়দার সকল তত্বই গুপ্তরূপে আছে, তাহার অন্ক নাই, 
উহ। যোঁড়শগৃহে থাকিবে । যেমন জমাএত খণ্ডার চারি রেখা 

উহার অঙ্ক ন! থাক! প্রযুক্ত অবহ শ্রেণীর যোড়শ গৃহে রাখিতে 

হইবে । *চোরের ও সম্তানের সংখ্যাটি নির্ণর ও রূপবর্ণনে এই 
অবহ শ্রেণীর প্রয়োজন জানিবে। .. 1. 

বিজ্দহ পঙ্ক্কির তবসংখ্যা কথিত হইতেছে । এই 
শ্রেনীতেও প্রতোক খণ্ডীতে অগ্রাদি চারি তত্ব আছে। 
প্রথম বিন্দু অর্থাৎ অগ্রিততত্বের সং ৮ ২ 
দ্বিতীয় বিন্দু অর্থাৎ বাযুতত্বের সংখ টি 
তৃতীয় বিশ্দু অর্থাৎ জলতত্তবের সং রা ঃ ৪ 

৮ চতুর্থ বিন্দু অর্থাৎ, পৃথ্বীতন্তের সংখ্য 8 

৩৯ 

জায়দাস্থিত তন্বসংখ্যার সমষ্টি যত হইবে, তর্ত সংখাক গৃহে সেই 

জায়দার অবস্থিতি জানিবে। কোন জায়দাস্থিত বিশ্ুুরূপী 
প্রকটতত্বসংখ্যার সমষ্টি যদি যোড়শের অধিক হয়, তাহ! হইলে 

১৬ বাদ দিয় অবশিষ্ট অস্ক সংখা! যত হুইবে তত্ুজ্য গৃহে 

সেই চেহার! সংস্থাপন করিতে হইবে। যথা_ফর্হা নামক, 

থণ্ডাতে অগ্নি, বায়ু ও ভূমি এই তিন তন্ব প্রকাশিত আছে; 
তাহার প্রথম বিন্দুর সংখ্য। ২, তৃতীয় বিন্দুর সংখ্যা ৭ ও চতুর্থ 

বিন্ুর সংখ্যা ৮ এই ২,৭ ও ৮ একত্র ধোগ করিলে ১৭ হুঈল 
এই ১৭ হইতে ১৬ বিয়োগ করিলে ১ থাকে অতএব বিজ্দচু 
পঙ.ক্কির প্রথম গৃছে ফরহ! নামক জায়দা! হইবে। এইরূপ যে 
যে খণ্ডার বিন্দুরূপী তত্বের সংখ্যাযোগে যত সংখ্যা হইবে, তভ 
খ্যক গৃহে সেই চেহারা সংস্থাপন করিতে হইধে। জমাএত 

খণ্ডার কোন অস্ক নাই, অতএব ষোড়শ স্থানে জমাএত চেহার! 

হইবে। 
অনন্তর অজজদ পড্ক্তির তত্বাঙ্ক কথিত হইতেছে । প্রথম বিন্দু 

অগ্রিতত্ব, তাহার সংখ্যা ১। স্বিতীয় বিন্দু বায়ুতত্ব, তাহার 

খ্যা ৩। চতুর্থ বিশ্দু পৃথ্থীতত্য তাহার সংখ্যা ৪। এই অগ্র্যাদি 
চারিতত্ব সংখ্যা ১, ২, ৩, ও ৪ একত্র যোগ করিলে ১* হয়। 

আদ্য হইতে দশম গৃহপধ্যন্ত স্বীয় স্বীয় তত্ব সংখ্যা অনুসারে 
জায়দ] স্থাপন করিবে । তৎপরে একাদশ হইতে ষোড়শ 

গৃহপর্যযস্ত যেরপে জায়দ। সংস্থাপিত করিতে হুইবে, তাহার 

প্রণালী এই ৷ নবম গৃহ হইতে একাদিক্রমে গণন। করিয়! তত্ব 
খ্যান্থসারে জায়দ! স্থাপন করিবে। 

লহীয়ান নামক খণ্ডাতে কেবল অগ্নিতত্ব প্রকাশিত আছে এ 

তন্বের অক্ষংখ্যা ৯) অতএব অস্ত পঙকির গ্রথম গৃহে লহী- 
যান খণ্ড হইবে। এই রূপ হুমরাতে বাযুতত্ব প্রকাশিত দেখ! 
যায় ও তত্বসংখ্যা ২ অতএব দ্বিতীয় গৃহে হুমর। সংস্থাপন 

করিবে, এই রূপে তৃতীয় গৃহে অবযাজ হইবে । কিন্তু নক্রত্তল 
থারিজেও তত্বাঙ্ক ৩ হয়, তাহ এইস্থানে না হুইয়া নবম হইতে 
তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ একাদশ গৃহে নক্রতুলথারিজ হুইবে। 

অন্কীশ ও কজ,লখারিক্গ এই উভয় ধাতেই দ তত্বসংখ্য! ৪, ইহার 

ব্যবস্থা এই-_ প্রথম হইতে চতুর্থ গৃছে অঙ্কীশ এবং নবম 
হইতে চতুর্থ গৃহে অর্থাৎ দ্বাদশ গৃহে কজ,লখারিল হুইবে। 
ওকল! ও ইন্তমাত এই উভয় খগ্ডাতে তত্ব সংখ্যা ৫ দেখ! যায়, , 

এই স্থলেও পূর্বব্যবস্থামূসারে প্রথম হইতে পঞ্চম গৃহে ওকল! 

এবং নবম হইতে পঞ্চম অর্থাৎ ত্রয়োদশ "হে ইস্তমাত হইবে4. 



৪০ 

কল দাখিল ও অতবেখারিজ এই ছুই খণ্ডাতেই তত্ব সংখা! 
৬ দৃষ্ট হয়, এই স্থলেও পূর্বববন্থাবস্থাক্রমে প্রথম হইতে ষষ্ঠ গৃছে 

কজ.লদাধিল ও নবম হইতে ষষ্ঠ অর্থাৎ চতুর্দশ গৃহে অতবে- 

খারিজ হইবে। ফর্তা ও নক্রত্ুল দাখিল এই উভয় খণ্ডাতে 
তন্বাঙ্ক সংখা। ৭, এই স্কলেও পূর্বপ্রণালী ক্রমে প্রথম হইতে 
সপ্তমে ফহ1 ও নবম হইতে সপ্তমে অর্থাৎ পঞ্চ দশস্থানে নক্র- 

তুল দাখিল হইবে। তৎপরে অষ্টম গৃহে নকী, নবম গৃহে 

অতবেদাখিল। দশমস্থানে তারিথ ও যোড়শস্থানে জমাএত 

সংস্থাপন করিবে 1 বস্তর নাম কথন ও অস্ক আনয়নে এই 

অব্ধদ পঙকক্কির প্রয়োজন জানিবে। 

অজ্জদাখ্য চতুর্থ পঙ্.ক্তির বাবস্থা কথিত হইল । এইক্ষণ 
মিযাজাখ্য পঞ্চম পঙ্ক্তির বাবস্থা কথিত হুইতেছে। চক্র, 
বধু, শুক্র, স্র্যা, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই সকল গ্রহমগল 
আকাশেতে উদ্ধাধোভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে । সকল গ্রহের 

মধ্যে রৰি প্রধান, অতএব সর্ধাগ্রে রবিগ্রহের গণনা হুইয়! 

থাকে । মিধাজ পংক্তিতে প্রথমে রবি তৎপরে শুক্র, বুধ। চন্দ্র, 

শনি, বৃহস্পতি, রাহ ও মঙ্গল এই রূপ প্রথম হইতে 
অষ্টগৃহে রব্যাদি অষ্ট গ্রহ স্থাপন করিয়! পুনর্ববার নবমাদি অই 

গৃছে রব্যাদি অষ্টগ্রহ স্থাপন করিবে । এই মিযাজ পঙ.ক্তিতে 
হুই ছুই খণ্ড এক এক গ্রহের অধিকার । কবজ ল দাখিল ও নক্রু- 
স্তলখারিজ এই ছুই খণ্ডার অধিপতি রবি, অতএব পঙ.ক্তির 
গ্ুথমে কঝ,লদাখিল ও নবমে নক্রত্তলখারিজ হইবে। ফর্থা ও 
অতবেদাখিল এই ছুই খণ্ডার অধিপতি গুঁক্র । অতএব দ্বিতীয় 

গৃহে করা! ও দশম গৃছে অতবেদাখিল । জমাএত ও ইন্তমাত 
এই ছুই থণ্ডার অধিপতি বুধ, অত এব তৃতীয় গৃহে জমাএত ও 

একাদশে উস্তমাত। অবধাজ ও তারিখ এই ছুই খণ্ডার অধিপতি 
চন্দ্র, অতএন চতুর্থে অবযাজ, ও স্বাদশে তারিখ । অন্বীশ ও 
ওকলা'এই ছুই খগ্ডার অধিপতি শনি, অতএব পঞ্চমে অন্কীশ 
ও অ্রয়োদশে ওকল! । লহীয়ান ও নক্রত্তুলদাখিল এই ঢই 
জায়দার অধিপতি বৃহস্পতি, অতএব বষ্ঠে লহীয়ান, ও চতুর্দশে 
নক্রতুলদাখিল। কজ,লখারিজের অধিপতি রা, অতএব সপ্তম 
গ্রহে কজ্গ,লগারিজ হইবে । হুমরা ও নকী এই ছুই খণ্ডার 
অধিপত্তি মঙ্গণ, অতএব অষ্টমে হুমরা ও ষোড়শে নকী। 
অভবেখারিছ্ের অধিপতি কেতু, অতএব পঞ্চদশগৃ্থে অতবে- 
থারিদ হইবে। এই রূপে মিযাজ পওক্তির জায়দ! স্থাপনের 
ক্রম কথিত হইল। কোন প্রকার কার্ধ্য সিদ্ধি ও বাসর জানে 
এই পঙ.ক্তির প্রয়ো্ন হইবে! 

রমলপাঞ্চি গণন! । 

হর্ফা পঙ্ক্তিবিধান কথিত হইতেছে। তবচতুষ্টয়ের মধ্যে, 
অগ্নিতত্ব প্রধান এবং লহীয়ানে অগ্নিতত্ব, অতএব হর্ফাপঙ-ক্তির 
প্রথমে লহীয়ান হইবে । বর্সকলের মধো প্রথমে অকার, অত- 

এব লহীয়ানে অকার বর্ণ জানিবে। হ্র্ফ! পঙ্ক্তির দ্বিতীয় গৃহে 
লহীয়ানের বিপরীত অস্কীশ হইবে এবং ইনার বর্ণ বকার, এই 
গৃহে সংস্থাপন করিবে । তৃতীয় গৃহে হুত্রা, চতুর্থ গৃহে অবযাজ, 

পঞ্চম গৃছে নক্রতত লদাখিল, ষষ্ঠ গৃহে নক্রত্ত,লথারিজ, সপ্তম 

গৃহে অতংবদাখিল, অষ্টম গৃছে অতবেখারিজ্স, নবম গৃহে ফর্হা 

দশস গৃহে নকী, একাদশ গৃহে কধজুলদাখিল, দ্বাদশ গৃহে 

কবজুলধারিজ, ত্রয়োদশ গৃহে জমাএত, চতুর্দশ গৃহে ওকল! 

পঞ্চদশ গৃহে ইস্তমাত ও ষোড়শ গৃছে তারিথ চেহারা স্থাপন 

করিবে। এই রূপে হর্যাপঙ্ক্তির বিধান জানিবে ॥ 
অস্সহপঙ্ক্তির সংস্থাপনের কোন কারণ নাই, যে রূপ 

পওক্কি চক্রেতে দৃষ্ট হইবে এঁ রূপেই অন্সহ পঙ.ক্কি সংস্থাপন 
করিয়। প্রশ্ন গণন। করিবে । এই রূপে সপ্তুপংক্কির খগ্ডাস্থাপনের 

প্রণালী কথিত হইল, পুনর্বার বালকদিগের স্থখবোধার্থ প্র- 
ত্যেক পঙ্ক্তির বিবরণ বিশেষ রূপে কথিত হইতেছে । 

শকুন পড্ক্তির ক্রম পূর্ব্বে বিশেষ রূপ বল! হইয়াছে । অব্- 
হপংক্তির ক্রম এই-_ প্রথম গৃছে লহীয়ান্, দ্বিতীয় গৃহে হুমর1, 
তৃতীয়ে নক্রত্তুলখারিজ,' চতুর্থে অবযাজ, পঞ্চমে কবজুলথারিজ, 

ষষ্ঠে ইন্তমাত, সপ্তষে অতবেখারিজ, অষ্টমে অঙ্কীশ, নবমে, 
ওকলা, ঘশমে কব জুল দাখিল, একাদশে ফর্হ!, ঘাদশে নক্রত্ত,ল- 

দাখিল) এয়োদশে নকী, চত্তদীশে অতবেদাথিল) গঞ্চদশে তারিখ, 

ষোড়শ গৃহে জমা এত । | 

বিজ দহপঙ্ক্তির ক্রম এই-_ প্রথম গৃহে ফহ?, দ্বতীয়ে লহী- 

যান, ভূভীয়ে অতবেদাখিল, চতুর্থে অবযাজ পঞ্চমে তারিখ, 

যষ্ঠে কৰ ভূল খারিজ,,সগ্তমে ছুমরাঃ অষ্টমে অস্কীশ, নবমে নক্র- 

তুল খারিজ, দশমে ওকলা, একাদশে ইন্তমাত দ্বাদশে নঙ্রু- 

ত্বলদাখিল, ব্রয়োদশে অতবেখারিঙ্গ, চতুর্দশে নকী, পঞ্চলে 
কবজুলদাখিল ও ষোড়শ গৃহে জমাএত । ৯ 

অবজদপংক্তির ক্রম এই- প্রথম গৃহে লহীয়ান্, দ্িতীয়ে 
হুযরা, তৃতীয়ে অবযাজ, চতুর্থে অস্কীশ, পঞ্চমে ওকলা) যষ্ঠে 

কবজু লদাখিল,সপ্তুমে ফরহা; অষ্টমে নকী, নবমে অতবেদা খিল, 

দ্বশমে তারিখ, একাদশে নযুত্তলথারিজ, দ্বাদশে কবুলারিজ 

ভ্রয়োশে ইন্তমাত, চতুর্দশে অতবেখারিজ, পঞ্চদশে নস তুল- 
দাখিল ও €যাড়শ গৃহে নমাঞত--। 
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৪২. 

মিযান্গপঙ্ক্তির ক্রম এই--প্রণম গৃহে কবজুলদাখিল, 
হ্বিতীয়ে অতবেদাখিল, তৃতীর়ে জমা এত, চতুর্থে অবযাজ, পঞ্চমে 

ওকলা» হষ্টে-লহীয়ান্, সপ্তমে হুমরা, অষ্টমে কঞ্জলধারিজ, 

নবমে নক্ষত্ত লখারিজ, দশমে ফরহা, একাদশে ইন্তমাত, ্বাদশে 

তারিখ, ত্রয়োদশে অঙ্কীশ, চতুর্দশে নক্রত্তলদাখিল, পঞ্চদশ 
মকী ও ষোড়শে অতবেখারিজ। 

হর্ফাপউক্কির ক্রম এই-_-প্রথম গৃহে লহীয়ান, দ্বিতীয়ে 
অস্থীশ; তৃতীয়ে হুমরা, চতুর্থে অবযাজ, পঞ্চমে নক্রত্ত,লদাখিল, 

ষষ্ঠে নক্রত্তলথারিল, সপ্তমে, অতবেদাখিল, অষ্টমৈ অতবে- 

খারিজ, নবমে ফরহা, দশমে নকী, একাদশে কব জুলদাখিল, 

স্বাদশে কবজুলখারিজ; ত্রয়োদশে জমাএত, চতুর্দশে ওকলা, 

পঞ্চদশে ইন্তমাত ও যোড়শে ভারিথ। 

অস্সহুপঙ,জ্তির ক্রমএই--প্রথম গৃছে লহীয়ান, গ্বিতীয়ে 
অতবেদাখিল, তৃত্তীয়ে অতবেখারিল। চতুর্থে জমাএত, পঞ্চমে 

ফরহা, ষষ্ঠে ছুমরা, সপ্তমে নকী, অষ্ঠমে ওকলা, নবমে নক্রত্ুল 

খারিদঃ দশমে নক্রততলদাখিল, একাদশে কব জুলদাখিল, 

দ্বাদশে কবর্জবলখারিল, ভ্রয়োদশে অবযাজ, চতুর্দশে অস্কীশ; পঞ্চ- 
দশে ইন্তমাত ও বোড়শ গৃহে তারিখ । এইরূসে সপ্তপঙক্কির 
ক্রম কথিত হইল। এই সপ্তপঙ.স্তির প্রয়োজন পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । পূর্বপৃষ্ঠাতে বে চক্র অন্ষিত কর! হইয়াছে তাহা দৃষ্টি 
করিলেই শকুনাদি নপ্তপঙ[ক্তর বিবরণ বিশেষরূপে বোধগম্য 
হইবে। 

শকুনাদি সপ্তপংক্তিতে যে যেগৃহে যেষে চেহারা কথিত 

হইল, পাশক ক্ষেপণ করিয়। প্রন্তারে শিকল করিলেও যদি 

সেই সেই গৃহে সেই সেই চেহার। দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা 

হইলে সেই চেহারা বলবান্্ হুয়। এবং কোন চেহার] যদি 
ছুই কি ঠিন পঙ.ক্তিতেই স্ীয় গৃহে স্থিত হয়, তাহা হইলে সেই 
চেহারা অধিক বলবান হয়। ইহার বিপরীতে জায়দ! সকলকে 
শূন্যবল বলা যায়। এইরূপে খণ্ড] সকলের স্থান বল পরিজ্ঞাত 

ইইবে। অনন্তর দৃষ্টিবল কথিত হইতেছে । খণ্ড সকল পরস্পর 

নপুমস্ত।নকে দৃষ্টি করিয়! থাকে । দ্বাদশগৃছে দৃষ্টি করে না। 
বণ কোন খণ্ডার তাহার মিত্র অথচ গুভ খণ্ডার দৃষ্টি 

থাকে, তাহ! হইলে সেই দৃষ্ট খণ্ডাকে পর্ডিতগণ বলযুক্ত বলিয়! 
নিন্যয় করেম। আর যদি কোন খণ্ডার প্রতি তাহার শক্র ও 
অণ্ডও জায়দার দৃষ্টি থাকে, তবে সেই দৃষ্ট জায়দাকে নির্কাল বল। 

হান। প্রশ্নগণনাদিতে বলবুক্ত খাই কাধ্যকারী। আর যদি 

রমলপাঞ্জি গণন। | 

প্রশ্নথণ্ড ছুর্বল হয়) তাহা হইলে কার্ধ! ন& হইয়! থাকে! 
প্রশ্নের গুতাশুভ বলিবার পূর্বেই জায়দার বলাবল বিচার 
করিতে হইবে। 

বিনা উপকরণে কোন কার্ধ্য সিদ্ধি হয় না, অতএব রমল- 

শাস্ত্রের উপকরণ কথিত হইতেছে, এই উপকরণ ছয়প্রকার। 
এই মকল উপকরণের জ্ঞান ন হুইলে তাহার প্রশ্নোত্তর বৃথা! 

হয়। অতএব সেই সকল উপকরণের নাঙ্ধ ও লক্ষণ কথিত 

হইতেছে। 
মরাতিব, ইপ্তিজা্গ, তার্সীর, তকরার, ইন্কিল্লিব ও 

বলাবল। যাহার এই ষড়বিধ উপকরণের জ্ঞান থাকে, তাহান্ন 
প্রশ্ন স্থির হয়। 

রমলশান্ত্রে পাশকই প্রধান ও সকলের মুর্সীভূত। পাশৰ- 
দ্বারাই সমস্ত কাধ্য করিতে হইবে পাশকের অসস্ভাবে যেরূপ 

প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়! জায়দ। প্রস্তত করিতে হইবে তাহা 

বল! যাইতেছে । শ্বাসরোধ করি বৃভ্ভাকার একটা রেখ! 

অঙ্কিত করিবে। এই রেখার চতুর্দিকে ুর্যযরশ্ির স্যার 

কতকগুলি রেখাপাত করিবে। পরে শ্বাস পরিত্যাগ করির! 

রশ্মিবৎ রেথাগুলি গণন! করিয়া যত'অস্ক হইবে শকুনপউ 
ক্তির তত সংখ্যক গৃছে যে জায়দ! দৃষ্ট হইবে সেই জায়দাকে 
প্রথম স্থানে স্বাগন করিতে হইবে । অনস্তর এ জায়দা 

ইইতে সগ্মস্থানে যে জায়দ! দেখিৰে তাহাকে দ্বিতীয় স্থানে 
এবং তাহা হইতে সপ্তম স্থানে যে জায়দা থাকিবে তাহাকে 
তৃতীয় স্থানে ও তাহার সপ্তমে যে জায়দ। দৃষ্ট হুইবে তাহাকে 
চতুর্থ স্থানে রাখিবে। এইরূপে চারি জায়দ। প্রস্তত করিয়। 

পূর্বোক্ত প্রণালীক্রমে যোড়শজায়দ। প্রস্তত করিয়া লইবে। 
এঁ রেখাস্ক যদ্দি যোলর অধিক হয় তবে ১৬ বাদ দিয়া অবশিষ্টাঙ্ক 

গ্রহণ করিয় কাধ্য করিতে হইবে। পাশকের অসপ্ভাবেই এই 
প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিবে, কিন্ত পাশকসন্ধে পাশকক্ষেপণ 

করিয়াই জায়দ। করিয়া লইবে। 
প্রশ্নকথনার্থ প্রস্তরে পাশকক্ষেপণ করিয়। ইন্কিলিব করিবে। 

ইন্কিলিব ন! হইলে প্রশ্নোত্তরের যথার্থতা হয় না। অতএব 
প্ডিতগণ অধশ্ত ইন্কিলিৰ করিবে। ইন্কিলিব নকলের 
সম্মত ও সর্বপ্রকার প্রশ্নের কারণ । অতএব প্রথমে ইন্কিলীক 

কথিত হইল। 7... 
আদ্য ও পঞ্চম হইতে একটি, দ্বিতীয্ব ও ষষ্ঠ হইতে একটি, 

তৃতীয় ও সপ্তম হইতে একটি এবং চতুর্থ ও অষ্টম হইতে একটি, 



রমলপাঞ্চিগণন] | 

এঁই"চারিটি চেহারা আদিতে লিখিয় পূর্ববকথিত প্রপাঁলীক্রমে 
শিকল প্রস্তহ করিবে । এই শিকল হইত্তে দৈবজ্ঞ প্রপ্নের উত্তর 

করিবে, 

পূর্বে যে মরাতিবাদি ছয়টি উপকরণের উল্লেখ কর! গিয়াছে 
তাহ। বিপরীতভাবে কথিত হইয়াছে । এইক্ষণ ইন্কিলিবাদি 
ধড়বিধ উপকরণ যথাক্রমে কথিত হইতেছে । ইন্কিলিব প্রথম, 

বলাবলবিচায় দ্বিতীয় ও মরাতিব তৃতীয় উপকরণ। যবনাদি 

মুনিগণ এই মরাতিবের ৫ পাচটি নাম যাহা বলিয়াছেন, তাহা 

কথিত হইতেছে । যথা-_-উবাঈ, খুমাসী, স্ুদাসী, স্থুবাঈী ও 
সমানী। যে চেহারাতে চারি বিন্দু আছে তাহাকে উবাঈ 
বলে, এইরূপ যাহাতে পঞ্চবিন্দু আছে তাহার নাম খুমাসী। 
যাহাতে ছয়বিন্দু আছে তাহার নাম ন্ুদাসী, যাহাতে সপ্তবিন্দ 

আছে তাহার নাম স্থবা্ঈ এবং যাহাতে অষ্টবিশ্দু আছে তাহায় 
নাম সমানী। এইগ্রকাবরে মরাতিবের পঞ্চ নাম ও লক্ষণ 
বল! গেল। যবনমুনি প্রভৃতি প্রশ্নসিদ্ধিবিষয়ে মরাতিব উপ- 

করণের প্রয়োজন বলিয়াছেন। 

আদ্যের সহিন্ধ পঞ্চমের লক্রতা, এইরূপ দ্বিতীয় ও চতুর্থের 
বৈরিভাৰ আছে । যে যে চেহারার সহিত যাহার অল্প শত্রুতা 

আছে। তাহাকে লোকে জিন্দা বলে । জিদা কার্ধ্যসিদ্ধিবিষয়ে 
বিকারক হুয়। তৃতীয়ের শক্র কেহহ্য়ন1। জিন্দা শিক- 

লের সমস্ত খণ্ডাই বিশ্বকারক। 

চতুর্থ উপকরণ ইস্তিজাজ, ইহার কারণ নিরূপণ কর! যাই- 
তেছে। ছুই চেহারা হইতে যেজায়দা উৎপন্ন হয় তাহাকে 

ইন্তিপাজ বলে। ইন্তিলাজ যদি ছুইটি শুভ চেহারা হুইতে 
উৎপন্ন হয়) তাহ! হইলে কার্ধয সিদ্ধি হইয়া থাকে । আর যদি 

ছুইটি অস্ডভ জায়দ! হইতে উৎপন্ন হয়, তবে কার্যা সিদ্ধি হয় 

না।. এবং একটি শুভ ও একটি অন্তুভ হইতে নূতন জায়দা 
উৎপন্ন হইলে কার্ষ্যের কতক সাফলা হইয়। থাকে । 

পঞ্চম উপকরণের নাম তীর, ইনার বিবরণ বল! যাই- 
তেছে ৷ এই উপকরণের জ্ঞান থাকিলে কার্ধ্য সিদ্ধি হইয়। থাকে। 

প্রশ্নকর্তার স্বীয় বিষয় বিচার করিতে হুইলে প্রথম গৃহ দৃষ্টি 

বিচার করিবে । অন্তান্তের বিষয় বিচার করিবার কালে প্রপ্ন- 

কর্তার সম্বন্ধামূসারে গৃহনির্ণর করির! সেই সেই গৃহ দৃষ্টে বিচার 
করিতে হইবে । যেমন কোন ব্যক্তি আসিয়া গ্রশ্ন করিল যে, 

আমার পুত্রের শ্তালকের অর্থলাভ হইবে কি ন1, এইন্থলে প্রথম 

খও। প্রশ্ন কর্তার, তাহ! হইতে পঞ্চমগৃহ তাহার পুল্লের, এ পুক্র- 

৪৩ 

গৃহ হইতে সপ্তমগৃহ পুত্রবধূর, পুক্রবধূর গৃহ হইতে তৃতীয়গৃহ 
পুব্রহ্াালকের। এইব্প সম্বন্ধ অনুসারে পুত্রশ্তালকের গৃহ স্থির 

করিয়। তাহ! হইতে দ্ধিতীপ্ন স্থানে তাহার ধনলাভ বিবেচনা 

করিবে। অন্তান্ত প্রশ্বস্থলেও এইরূপ সম্বন্ধ অগন্নসারে গৃহ স্থির 

করিয়! প্রশ্নের উত্তর করিতে হইবে । এই কার্ধ্য করাকেই 
তসীর বলে। 

ষষ্ঠ উপকরণ তকরার, তাহার বিবরণ এই । একনস্থান- 

স্থিত খও1 যদি ছুই কিন্বা! তিন প্রভৃতি গৃহে থাকে, তবে তাহাকে 

শ্রেচ্ছভাষায় তকরার কহে । যেটা প্রশ্নের জায়দ। হইবে সেই 

জায়দাটি যদ্দি অন্ত কোন স্থানে হুয়, তবে সেই পরবর্তী খণ্ড 

দৃষ্টেই পূর্বপ্রণালী অন্থসারে ফল বলিবে। প্রশ্ন জায়দা শুভ 

হ্ীলে শুভ ফল, অণ্তভ হইলে অশুভ কল ও জিদা! স্থানে হইলে 

অভ্িশয় অণ্ডভ ফল হইয়। থাকে । 

এই সকল উপকরণ পরিজ্ঞাত না হইয়া! যে বাক্তি প্রশ্নের 
উত্তর করেন, তাছার বাকাসকল বৃথা॥ এবং তিনি সকলের 

নিকট নিন্দা ভাজন হন | অতএব ষড় বিধ উপকরণ জ্ঞাত হইয়। 
ভক্তি পুর্ববক প্রশ্নের উত্তর করিবে । এই রূপ করিলেই দৈবজ্ঞ 
প্রশ্নোত্তর বিষয়ে ফললাভ করিতে পারেন। 

যে রূপে শিকল প্রস্তত করিতে হইবে তাহা পুর্বে কথিত 

হইয়াছে) এইঞ্ষণ এ শিকলে অগ্তর্গত ষোড়শ খণ্ডার কোন 

কোন গৃহে কি কি বিষয় চিন্তা করিতে হইবে তাহা বল! 

যাইতেছে। 
প্রথম গৃহে শরীর, শরীরাবয়ব, সুখ, দুঃখ, জীবন, আযু, 

জন্মস্থানসন্বপ্ধীয় বিষয়, বল, কাধ্যারস্ত, যত্ব, রাজনীতি, ও 

শাস্তি এই সকলের শুভ্তাগুভাদি পরিজ্ঞাত হইবে। 

দ্বিতীয় গৃহে ধন, ধনের সহায়, পার্খস্থমন্ষ্য, জীবিকা, 
সাহাযা) আগমন, উদ্যম, কয়, বিক্রয়, ধনী, দরিদ্র, দাতা ও কৃপণ 

ইত্যাদি বিষয়ের চিন্তা! করিবে। 

ভৃতীয় গৃহে সহোদর, বন্ধু, ভগিনী, বিদ্যা, সমীপগমন, 

শয়ন, ভূতা, ধশ্ীচরণ ও দেবালয়; এই সকল বিষয়ের চিস্ত! 

করিবে। 

চতুর্থ গৃহে ক্ষেব্র; গৃহ, পিতার অবস্থা, ভূমিগত কৃষি, জন- 
পদ, বৃক্ষরোপণ, মৃতগ্থল, এই সকলের শুভাশুভ চিস্তা করিবে। 

পঞ্চম গৃহে পুত্র, হর্ষ, দূত, প্রেরিত ব্যক্তির আগমন, হছে, 

মঙ্গল, দত, বস্ত্র, কৌতুক, গভের গুভাশুভ, শিল্পকাধ্য, হুদ, 
বুদ্ধি, পিতৃবিত্ত, মাদকদ্রব্য এই সকলপরিজ্ঞাত হইবে । 
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যষ্টগৃহে, রোগ, দোষ, দাস, দাসী, শোক, গর্ভ, ভূত্য, অল্প- 

দেহ, পণ্ড) খ্ধণ, প্রার্থন।, চৌরগৃহীত বস্তপ্রাপ্ধি, সম্ভোষ ও শক্র 
এই সকল জানিতে হইবে। 

সপ্তম গৃহে পল্ভী, ভর্তা, শক্ত; উদ্যম, চৌর, বিবাদ, আগমন, 
স্বানাস্তরিত অর্থ, মৈথুন, স্বীয় দেশ ও পরদেশের জয় ইত্যাদি 
বিষের শুভাণুভ পরিজ্ঞান্ত হইবে। 

অষ্টম গৃহে ভয়, মৃত্যু, শোক, হুঃখিত ব্যক্তির চিন্তা, খণদান, 

কেশ, ছুঃশীলের আগমন, নষ্টধন, বন্ধকোষ্টের প্রবৃত্তি, ও আলম, 

এই সকল চিন্ত। জান! যায়। 

নবম গৃহে ধর্ম, ব্যভিচার, অতিদূরে গমন, ভাগেচাদয়, 

দান, নিদ্রা) বিদ্যা, অভিলধিত দেবসেবা1, যতিত্ব, পরিশ্রম ও 

স্থাপিত ধন, এই সকল বিষয়ের চিন্তা করিবে । 

দশম গৃহে রাজা, অধিকার, কীর্তি, রাজার প্রধানত1, বল, 

উদ্াাম, ওনধি, গুরু, জননীসেবা, মেঘ, মন্ত্র, যন্ত্র, দ্বজ্ঞাতি, 

প্রহথ ও বৈদ্য, এই সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হইবে । 
একাদশ গৃহে মিত্রের বুদ্ধি, মন্ত্রী, স্বাভীষ্টসিদ্ধি। আশার সফ- 

লতা, ভাগ্যোদয়, ন্যায়কারক অমাত্য, ঈশ্বরের স্বতি, সত্য ও 
মিথ্যা ইত্যাদি বিষয় চিস্তা। করিবে । 

দ্বাদশ গৃহে বৃষাদি উন্নতদেহ পণুর বন্ধন, শক্রর কারাবাস) 

খণমোচন,বন্ধনস্থিত পুরুষের মুক্তি, বায়, বাধামোচন, এই সকল 
বিষয়ের চিস্তা বুঝিতে হইবে । 

এই প্রকার প্রশ্্গৃহ সকল পরিজ্ঞাত হইয়া আপনার ও 
অপরের অন্তান্য বিষয় সকল সম্বন্ধান্থুমারে জানিতে পারিবে । 

প্রশ্নের গৃহ নিশ্চয় করিয়! পুনর্বার প্রঙ্ের বিচার করিতে হইবে । 

সকল প্রকার প্রশ্নই তিন প্রকার হয়,যখা-__খারিকস, দাখিল ও 

সাবিত ৷ থারিজ নির্গম, দাখিল আগম ও সাবিত স্থির ॥।. এই 

! সকল হইতেও ভূতলে আর কতিপয় প্রশ্ন আছে, যথা-__মুষ্িপ্রশ্ন, 
সুকগ্রত্ন, বর্ষত্রয়সাধন, কার্য্যসিদ্ধির সীম1 নির্ণয় ও চৌরের নাম 
কথন এই পঞ্চ গ্রকার প্রশ্নের ইন্কিলাব করিবে ন|। 

উক্ত প্রকারে প্রশ্নগৃহসকল জানিয়া পরে মির্গমার্দি ত্রিবিধ 

প্রশ্ন নির্ণযপূর্বাক শুভকালে অভীষ্টদেবত| ও স্বীয় গুরুকে স্মরণ 
করত পাশকক্ষেপণ করিবে । তৎপরে পাশক দূ. (শিকল 

প্রস্ততঃ করিয়। ইনকিলাব করিতে হইবে। অনস্তর বলাবল 
বিচার করিম! প্রশ্রচিন্তা করিবে । 

প্রশ্নকথনের বিধান কথিত হইতেছে । এই বিধালক্ষমে 
কার্য, করিলে প্রঙ্রোত্বর প্রদানে কতকার্ধা হইতে পারে। 

পাশকক্ষেপণ করিয়া এক শিকল এবং ইন্কিলাব হইসে '্পপর 
শিকল করিয়। এই হুই শিকল হইতে প্রাপ্পের ফল বলিবে। 
প্রথমতঃ পাশকজন্ত শিকল হইৰে কিপ্রকারে প্রশ্নোত্তর করিতে 
হইবে, তাহাই বল! যাইতেছে, পরে ইন্ফিলাবের বিধি কথিত 
হইবে। 

যদি প্রশ্ন নির্গম হইয়া! গৃহত্রয়ে খারিজ হয়, তাহ! হলে 
সেই প্রশ্নের কার্ধ্যসিদ্ধি হইবে, এই কথা রমলাভিজ্ঞ পঞ্ডিতগণ 
বলিয়! থাকেন। ইহার. বিশেষ এই-_যদি প্রশ্নগৃহ শুভ হয় তৰে 

স্থখে এবং অণ্ুভ হইলে পরিশ্রমদ্বার! কার্য্যসিদ্ধি হইয়! থাকে । 

তৎপরে নারাতিবাদি জানিয় প্রশ্নের উত্তর করিবে। প্রশ্নগুহ 

দাখিল হইলে কাঁধ্যসিদ্ধি হয় না, এঁ গৃহ শুভ হইলে পরিশ্রষ 
দ্বার! কার্য্যের কিঞিৎ সফলত। হয়, কিন্তু অণ্ডত হইলে অধিক 
পরিশ্রম করিলেও কিঞ্চিন্মাত্র ফললাভ হয় না। 

প্রশ্নগৃহ নাবিত হইলে কার্যাসিত্ধির আশ! জান! যায়, কি 

কাধ্য হয় না। এর গৃহ মুন্রীব হইলে চিরকালে কাধ্যসিি 
হইয়া! থাকে, আর যদ্দি এ গৃহ শুতহয় তবে কার্য্য সংপূর্ণ 
হইয়া! থাকে। এবং অপণ্ডভু হইলে চিরকালে কার্ধের অপমান 
হয়। এইরূপে বিচার করিয়! দৈবজ্ঞ প্রশ্নের ফল বলিবে। 

প্রশ্নটি আগম হুইয়! যদি গৃহত্রয়ে দাখিল হয়) তাহ! হইলে 

কার্ধ্যসিদ্ধি হয়, এ গৃহ শুভ হইলে পরিশ্রম ব্যতিরেকে অতি 

শীত কাধ্য সফল হইয়া থাকে । আর এ গৃহ অণগুত হইলে 
অধিক পরিশ্রম করিলে বিলম্বে কার্যযসিন্ধি হয়। খারিজে প্রশ্ন 

হইলে কার্ধ্যসিদ্ধি হুয় না, রী গৃহ শুভ হইলে পরিশ্রম করিলে 

কিছু ফললাভ হয, এবং অগুভ হইলে পরিশ্রম করিলে 
কার্যের কোন ফল হয় না। 

প্রশ্নগৃহ সাবিত হইলে কার্যযসিদ্ধি হয় না, এ গৃহ গুত হইলে 

বিলম্বে ফল হয় এবং অণ্ডভ হইলে কার্ধ্যসিদ্ধি হয় না । শুভা- 

গুভ হইলে কিঞিৎ ফল হইয়া! থাকে । মুন্ক্িবে প্রশ্ন হইলে 
গুভ বা অণ্তত হউক কিছুতেই কার্য্যের সফলতা! হুয় না। 

স্থির প্রশ্নে গ্রশ্নগৃহ সাবিত ব। দাখিল হইলে কার্ষোর স্থিরক্তা 

জানিবে, এ গৃহ গশুভ হইল্রে স্থুথে এবং অণ্ডভ হইলে ক্লেশে 

ঝার্ধ্যসিদ্ধি হইয়া থাকে । খারিজে ব| সুন্ক্লিবে স্থির প্রশ্জ হইলে 

কার্য নষ্ট হইবে জানা বায়। এই প্রকার বিচার করিয়া! প্রশ্নের 
উত্তর করিতে হইবে। 

যদি তিনটী পরস্প্রর বিরোধী হয়, কিম্বা হইচি একরাপ গু 

একটি পৃথক হয়, তাহা হইলে যে রূপে প্রশ্নোত্তর কপ্সিতে হুইৰে 



রমলপাঞ্িগণনা। 

'তাহার যুক্তি কথিত হইতেছে । যদি উক্ত রূগে বিরোধী কিন্বা 
তিন কি চারি গৃহে এক রূপ দেখা যায় তাহ! হইলে প্রশ্ন গৃহে 

যে খা হইবে সেই খণ্ড ও চতুর্দশ খা লইয়া নূতন একটি 
থণ্া প্রীত্তত ধ্রিয়! লইবে, পরে এই নূতন খণ্ড ও পঞ্চদশ খণ্ড 
হইতে একটি খণ্ড। প্রস্তত করিয়া! লইয়! তাহাদ্বার! প্রশ্নের উত্তর 

করিবে। নৃতন খণ্ডাতেও পুর্ববৎ খারিজাদি, নির্গমাদি ও শুভ; 

প্রভৃতি বিচার করিয়। শীঘ্র কি বিলর্থে, ও অনায়াসে কি বহু- 

পরিশ্রমে কার্য হইবে তাহ। জান! যায়। দৈবজ্ঞ এই সকল 
বিচার করিয়। প্রচ্ছকের নিকট তদীয় প্রশ্নোত্বর বলিবে। যদি 

দৈবজ্ঞ ও শাস্ত্রের প্রতি প্রশ্নকর্তীর দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তবেই এই 
রমল শান্ত্রোক্তগণনার ফললাভ হইবে। 

ইন্কিলীব্ জন্য শিকল হইতে যেরপে প্রশ্নোত্তর করিতে 

হইবে, তাহার বিধি বলা যাইতেছে । ইন্কিলীধোথ শিকলের 

পঞ্চরূশ গৃহে জমাঁএত চেহারা হইবে, এই জারদ দৃষ্টেই বিচার 

₹রিতে হইবে । এীজায়দাটি যদি ছুইটি দাখিল হইতে উৎপন্ন 

য়, তাহ। হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। আর ঘদ্দি ছুইটি 

[াবিত হইতে এই জায়দার উৎপত্তি হইয়! থাকে তাহ! হইলে 
কার্যোর স্থিরত। জানিবে॥ 

ইন্কিলীবো, শিকলে যদি চতুর্দশ ও ত্রয়োদশ এই ছুইটি 

|হ শুভ হয়, তাহা! হইলে কার্ধযসিদ্ধি হইয়া থাকে । আর যদি 

7 ছুই থণ্ড অশুভ হয়ঃ তবে কার্ধ্যসিছ্ি, হয় না। প্র ই খণ্ড 

ধাম হইয়! বলবান্ হইলে কার্ধ্য সংপূর্ণ হয় এবং হীনবল হইলে 
ার্য্যের অল্প সিদ্ধি হয়। এইরূপে ইন্কিলীবোখ ও পাশকোথ 

কল হইতে প্রশ্নকথনের বিধি কথিত হইল, এইক্ষণ সকল 

কার রমলে যাহ! গুপ্ত আছে এইরূপ একটি চমতকার বিষয় 

থিত হইতেছে । 

রমলশান্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোথান পূর্ব্বক ত্বীয় 

॥ককৈ হৃদয়ে চিস্তা করিয়া মন্ত্রজপ করিবে । অদ্য কিয়ৎ 

ংখাক মনুষ্য প্রশ্ন পরিজ্ঞানার্থ আগমন করিবে, দৈবজ্ত এইটি 

নে করিয়া পাশকক্ষেপণপূর্র্বক পূর্বব শিকল প্রস্তত করিয়৷ 

চার করিবে । বিজ্বহপংক্তিক্রমে প্রথম হইতে ষোড়শ খা 

ধ্যস্ত যত সংখ্যক জায়দ। স্বীয় স্বীয় গৃহে দুষ্ট হইবে, তত 

খ্যক মনুষ্য আগমন করিবে এবং যদি একটি জায়দাও স্বীয় 

হে দৃষ্টএ। হয়। তাহা হইলে এক ব্যক্তিও প্রশ্নগণনার্থ আপিবে 
১ ইহাই জান1 যায়। এইরূপ প্রশ্নকারকের গমনাগমন স্থির 

রিয় প্রপনকারক কি প্রশ্ন করিবে? তাহার প্রশ্ননফল। কি 
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নিক্ষল ? এবং প্রশ্নকর্তা পূর্ণহস্ত কি শৃন্তহস্ত? এই সকল উদ্দেশ 

করিয়া পাশকক্ষেপণ পূর্বক শিকল প্রস্তুত করিয়া গণনা করিবে । 

শিকলের আদ্য ও ত্রয়োদশ খণ্ড হইতে একটি এবং চতু- 
দশ ও একদশ হইতে একটি এই দুইটি খণ্ড! করিয়! এই ছুঈটি 
খণ্ড] হইতে আর একটি খণ্ড করিৰে । এইক্ষণ দেখিতে হইবে 
যে, যদি এই নূতন খণ্ডাটা শিকলের প্রশ্নথও্! হয়, তাহা হইলে 
প্রশ্নকর্তাকে পুর্ণহস্ত অন্তথা শৃন্তহস্ত জানিবে। 

এইক্ষণ দেখিতে হইবে যে,পপ্রশ্নকারক ধাতু, জীব ওমৃলাদি 
কোন দ্রব্য আনয়ন করিবে। পূর্বথগ্াতে যদি অগ্নিবিশ্দু 

থাকে, তাহা! হইলে অগ্নিঙ্জাত কোন ভ্রব্য বলিবে, এইক্ূপ বাধু- 

বিশ্ৃতে জীব, জলবিন্দৃতে ফলাদি ও পুর্থীধিন্দুতে মূল অথব! 

আকরোথ এবং মিশ্রবিদ্দৃতে মিশ্রদ্রব্য বলিবে । . 

পাঠকগণের হিতার্থ ও লোকদিগের সস্তোষার্থ পূর্বোক্ত প্রশ্ন- 

বিধান কথিত হইতেছে । এই প্রশ্নবিধান জানিলে মন্ুষা 
সর্বজ্ঞ হইতে পারে। প্রশ্ন সকল চারিপ্রকার। বযথা--গ্রথম 

মনের অভিপ্রায়, দ্বিতীয় প্রশ্নকারণ, তৃতীয় প্রশ্নভেদ ও চতুর্থ 

সিদ্ধযসিদ্ধি। এই চারিপ্রকার প্রশ্নের গৃহ কথিত হইতেছে। 

শিকলের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম এই চারি গৃহ কেন্ত্র এবং 

ত্রয়োদশ) চতুর্দশ) পঞ্চদশ ও যোড়শ এই চারি গৃহকে সাক্গী 
কহে। কেন্দ্রসংজ্ঞক চারি থণওড1 ও সাঙ্ষীন্বরূপ চারি খণ্ড এই 

আটটী জায়দ। হইতে অপর চারিটা জায়দ! প্রস্তুত করিবে। 

অর্থাৎ প্রথম ও ত্রয়োদশ হইতে একটা, চতুর্থ ও চতুদদীশ হইতে 
একটা, সপ্তম ও পঞ্চদশ হইতে একটী) এবং দশম ও ষোড়শ 

হইতে একটী এই চারিটা জায়দ! প্রস্তত করিয়। একন্থানে 
রাখিবে। পুনর্বীর প্রথম ও পঞ্চম হইতে একটা চতুর্থ ও অষ্টম 
হইতে একটা, সপ্তম ও একাদশ হইতে একটা এবং দশম ও চতু- 

দশ হইতে একটা এই চারিটী জায়দ! করিয়া অপর এক স্কানে 
রাখিবে। তৎপরে পৃর্বকৃত চারি জায়দ] ও এই চারি জায়দ। 
হইতে নূতন চারিটা জায়দ] প্রস্তুত করিয়া! প্রশ্নের উত্তর নির্ণর 
করিবে । এই চারি জায়দার প্রথমে মনোভিপ্রার, দ্বিতীয়ে 
প্রশ্নকারণ, তৃতীয়ে প্রশ্নভেদ ও চতুর্থে সিদ্ধ্যসিদ্ধি বিবেচন! 
করিয! প্রশ্নোত্তর করিবে । এইপ্রকারে মৃক প্রশ্নের ফল থর 
করিবে । 

পাঠকগণের স্থুখবোধার্থ একটা উদ্দাহরণ কথিত হতেছে। 
কোন বাক্তি দৈবজ্ধের নিকট আসিয়। জিজ্ঞাসা করিল বে, মহা- 

শয়! আমার একটা প্রশ্নের বিচার ঝুরুন। এইস্থলে চারিটা প্রশ্ন 
৯০৪) 
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মনে করিতে হইবে। এ থম প্রশ্নকর্ভতীর মনোতিপ্রায়, হিতীয় 
প্রশ্নকারণ, তৃতীয় প্রশ্নভেদ ও চতুর্থ সিদ্ব্যসিছি। 

দৈবজ্ত প্রশ্ন শ্রবণানস্তর পাশকক্ষেপণ করিয়! প্রথমে ফর্হা | 

দ্বিতীয়ে জমাএত, তৃতীয়ে ও চতুর্থে কজ.লখারিজ এই চারিটা 
জায়দা প্রাপ্ত হইলেন । তৎপরে এই চারি জারদ1 হইতে প্রথ- 

মোক্ত প্রণালীক্রমে ষোড়শ জায়দ। করিয়। শিকল প্রস্তত করাতে 
ঙ 

আজ সাপ আস অপ শপ [০ চে 4 

৫ ০ ওটি রস 

৭ ০ | | | | | | 

এআ [| ৯৯০৯ 

০০০ 1 

ঠ হট 

পপ ওএস 

এই শিকল পাওয়া গেল এবং প্রথমে প্রশ্নকর্তীর অভিগ্রার 
জানিতে হইবে। প্রথম গৃহে অভিগ্রায় বিবেচন! করা কর্তবা, 
অতএব শকুনপংক্তির প্রথম জায়দ1 লহীয়ান ও তাহার সাক্ষী 
ফরহা৷ এই ছুই জায়দা হইতে একটা জায়দা প্রস্তুত করিলে 
কল্মলদাখিল জায়দা হইবে । এই ক লদাখিলকে এক স্থানে 
রাখিয়! দিবে। পরে উপরিলিখিত শিকলের প্রথম জায়দা 
ফরহ! ও তাহার সাক্ষী পঞ্চমস্থ নবী এই দুই জায়দ! হইতে 
একটা জায়দা প্রস্তত করিলে ইন্তমাত জায়দ! হইবে । তৎপরে 
পৃববস্থাপিত কজুলদাখিল ও এই ইন্তনাত এই ছুই জাক়দ। 
হইতে একটি নৃতন জায়দ! প্রস্তুত করিলে নক্রত্তুলদাখিল 
পাওয়া গেল। এইক্ষণ বিবেচনা করিতে হুইবে যে, এই নক্র- 
তলদাখিল জায়দ। শকুনপঙক্তির কোন্ গৃহে আছে । পউ- 
ক্তিতে দৃষ্টি করিয়। দেখ। গেল যে শকুন পংক্তির একাদশ গৃহে 
নক্রত্তলদাখিল আছে। এবং একাদশ গৃহে লাভাদ্দির বিচার 
করিতে হইবে, এই কণা পূর্বে বলা হইয়াছে, অতএব জানা 
গেল যে প্রশ্নকর্তার মনে লাভবিষয়ক প্রশ্ন আছে। 

, অনন্তর প্রশ্নকারণের উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে । চতুর্থ 
গৃছে প্রশ্নকারণ বিবেচনা করিতে হয়। শকুনপংক্তির চতুর্থ 

গৃহে জমাএত এবং তাহার-সান্ষী প্রস্তারের চতুদ্শগৃহস্থিত লহী- 

রমলপাঞ্িগণনা | 

যান এই ছুই জায়দ! হইতে একটি জায়দ! করিলে লহীয়ান্ 

হইবে, ইহাকে এক স্থানে রাখিয়া দেও। পরে উপরিলিখি্ 

শিকলের চতুর্থ জায়দ। কজ্স,লখাঁরিজ ও ইহার সাক্ষী অষ্টমগুহস্থ 

লহীয়ান এই ছুই জায়দা হইতে নুষ্চন জায়দ| করিলে 'এবযাজ 
পাওয়। যাইবে । তৎপরে পূর্বস্থাপিত লহীয়ান ও এই অবধা 
এই ছুই জায়দ হইতে একটি নুতন জায়দ! করিলে কল্সল- 
খারিজ হইবে। এই কজ,লখারিজ নূতন শিকলে তৃতীয় গৃহে 
আছে এবং তৃতীয় গৃহে ভ্রাব্রাদির চিন্ত! বুঝায় অতএব জানা 

গেল যে, প্রশ্নকারক ভ্রাত্রার্দির নিকটে গমন করিয়। লাভ করিতে 

অভিলাধী হইয়াছে । 

এইক্ষণ প্রশ্নভেদের উদাহরণ কথিত হইতেছে । সম 
গৃহে প্রশ্নভেদ বিবেচনা করিতে হয়, শকুনপঙ্.ক্তির সপ্তম গৃহে 

অস্কীশ জায়দা আছে, এই অস্কীশ ও তাহার সাঞ্গী নূতন 
শিকলের পঞ্চদশগৃহস্থিত কজ,লদাখিল এই ছুই জায়দ। হইতে 

জায়দ! গ্রস্তত করিলে যে হুমর! হইবে, তাহ এক স্থানে সংস্থা- 

পিত করিয়। রাখ। তৎপরে নূতন শিকলের সপ্তমস্থিত লক্রু- 
ত্ুলদাখিল ও তাহার সাক্ষী একাদশস্থিত নক্রত্বলদাখিল এই 

ছুই জায়দা হইতে জমাএত জায়দ! পাওয়। যাইবে, পরে পুর্বব- 
স্থাপিত হুমরা ও এই জমাএত এই ছুই জায়দা! হইতে নূতন 
জায়দ। করিলে হুমর! পাওয়া যাইবে । এই হুমরা পকুনপ্- 
ক্তির অষ্টমে আছে, অতএব প্রশ্বকর্তার মনে মীরাসকাদি প্রশ্ন- 
ভেদ জানা গেল। 

এইক্ষণ প্রশ্ন সিদ্ধাসিদ্ধির উদাহরণ কথিত হইতেছে । দশম 
গৃহে কার্য সিদ্ধাসিত্ধির বিচার করিতে হয়। শকুনপওক্তির 

দশম গৃহে নক্রত্তুলখারিজ ও তাহার সাক্ষী শিকলের যোড়শ- 
গৃহস্থিত লহীয়ান এই ছুই জায়দা হইতে নূন জায়দ1 করিলে 
হুমরা হইবে, ইহাকে এক স্থানে সংস্থাপন কর? পরে উপরি- 

লিখিত শিকলের দশমগৃহস্থিত জমাএত ও তাহার সাক্ষী চতু্দশ 
গৃহস্থিত লহীয়ান্ এই ছুই জায়দা হইতে একটি জায়দা করিলে 

লহীয়ান হইবে। পরে পূর্বস্থাপিত হুমরা ও এই লহীয়ান এই 
ছই জায়দা হইতে নৃতন জায়দা করিলে নক্রন্ূল খারিজ পাওয়া 
যাইবে । এই খণ্ডাটি শুভ, অতএব জান! গেল যে, কাধ্যসিদ্ধি 

হইবে। কিন্ত এইটি দশম গৃহের খণ্ড বিধায় রাঙ্গার সাহায্যে 
কারধ্যসিদ্ধি হইবে, ইহাই জান! গেল। এই চতুর্বিধ প্রশ্নের 
উদ্দাহরণ কথিত হইল । এই প্রকার অন্ত্যান্ত সমস্ত প্রশ্নের 
উত্তর স্থির করিতে হইবে। 



রমলপাঞ্চিগণন| | 

অথ আয়ুঃপ্রশ্নঃ | 
প্রথমগৃহে আঘুঃ বিবেচন1 করিতে হয়| যদি কেহ এইরূপ 

প্রশ্ন করে যে, আমার আমুর কত শেষ আছে, এইস্থলে নিয়- 
লিখিত প্রণালীতে উত্তর করিতে হুইবে। 

পাশকক্ষেপণ করিয়। পূর্বকথিত প্রণালীতে* শিকল প্রস্তত 

করিয়া! শিকলের প্রথম ও চতুর্থহইতে এরুটি জায়দ! করিয়! 
তদষ্টে আযুর শেষ কাল নির্ণয় করিবে । যদি নৃতন আায়দাটি 
দাখিল হয়, তাহা হইলে দীর্ঘায়ু, সাবিত হইলে মধামায়ূ, মুন্রীব 
হইলে অল্লায়ু ও খারিজ হইলে অতি অল্লাম়ু জানিবে। ইহার 
বিশেষ এই-য্দি এ জায়দাটি শুভ হয় তৰে সুখে এবং অণ্ুত 

হইলে দুঃখে আযুঃশেষ হইয়া থাকে । আরুর সংখ্যা! নির্ণয়ের 

গ্রণালী এই-_ উৎপন্ন খা শিকলের যে গৃহে দৃষ্ট হইবে, বিজ্দহ 
পংক্তিক্রমে সেই গৃহে -যত অঙ্ক হইবে, তত সংখ্যা আমুক্কাল 

জানিবে। এই প্রকারে দাখিলাদি ক্রমে বর্ষ, মাস ওদিনস্থির 

করিতে পারা যাইবে । যদি উৎপন্ন জায়দাটি শিকলে ন1 থাকে 
তাহ। হইলে বিজ্দহ পঙ্ক্কির গৃহাঙ্বদ্বার] আমু নিশ্চয় করিবে। 

আযুঃসংখ্যার অঙ্ক পরিজ্ঞানার্থ একটি চক্রোদ্ধার কথিত 

হইতেছে। এই চক্রস্থিত অঙ্ক দৃষ্টে আয়ুর সংখ্যা স্থির করিতে 

পারিবে। উপরি ষোড়শ গৃহে বিজদহ পউ.ক্তির ফোড়শ জায়দা 
লিথিবে | তাহার নিয়ে ষোড়শ কোষ্ঠায় একাদি ষোড়শ অঙ্ক 

লিখিয়। প্রথম ষোড়শ কোষ্ঠাতে উদ্ধা্দিক্রমে একার্দি ষোড়শ 

অঙ্ক লিখিবে। দ্বিতীয় কোষ্ঠাতে প্রত্যেক গৃহে স্ব স্ব গৃহের 

উপরিপ্থিত গৃহদ্ধয়ে যে অঙ্ক দেখিতে পাইবে তাহা! যোগ করিয়! 

যত হইবে তাহাই বসাইবে। ততৃতীয়া্দি কোষ্ঠায় প্রত্যেক 

শ্রেণীতে দ্বিতীয় গৃহাঙ্ক হইতে উত্তরোত্তর এক অঙ্ক বৃদ্ধি করিয়া 

পরপর গৃহে অস্ক লিখিবে। ১৪ পৃষ্ঠাতে এই চক্রের একটি 
গ্রতিকৃতি অস্কিত্ত কর! হইয়াছে, এ চক্রে দৃষ্টি করিলে সহজে 
বুঝিতে পারিবেন। 

| অথ ধনপ্রশ্নঃ। 

দ্বিতীয়গৃছে ধন বিচার করিবে । দ্বই বাক্কির মধ্যে কাহার 

অধিক ধন আছে, এইরপ প্রশ্ন হইলে প্রথমতঃ পাশকক্ষেপণ 

পূর্ব্বক শিকল প্রন্তত করিয়। প্রশ্্ের বিচার করিবে । অগ্রে এক 

ব্যক্তির নামে পাশক ফেলিয়! মে শিকল হইবে তাহার প্রথম 
ও দ্বিতীয় গৃহ হইতে একটিজায়দ! প্রস্তত করিয়! রাখিবে। 

পরে অপরব্যক্তির নামে পাশ! ফেলিয়া যে শিকল হইবে 
তাহার প্রথম ও দ্বিতীর গৃহ হইতে একটি জায়দা করিয়! 
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লইবে। পরে পূর্ত জায়দ1 ও এই জায়দ] লইয়া বিবেচনা 
করিবে । যাহার জায়দা সাবিত কিন্বা দাখিল ও শুভ হইবে, 
তাহারই ধন অধিক জানিবে। উভয় জায়দ। তুল্য হইলে উভ- 

য়ের ধন সমান স্থির করিবে । যাহার জায়দ। খারিন ও অশুভ 

হইবে, তাহার ধন নাই নিশ্চয় করিবে । আর যদি জায়দাটি 
থারিজ হুইয়! শুভ হয় তবে তাহার অল্পধন আছে জানিবে। 

ধনের সংখ্যা কত ইহ! নিশ্চয় করিতে হইলে দেখিতে 

হইবে যে, নৃতন নির্মিত জায়দাটি বিজ্দহ পও.ক্কির স্বীয় গৃহে 
আছে কি নাঃ যদি থাকে তবে গৃহান্থসারে চক্রে যত অঙ্ক দৃ্ই 

হইবে, তত ধনের সংখ্যা জানিবে । এইরূপ প্রণালীতে কপর্দক 

হইতে হ্বর্ণসদ্রাপধ্যন্ত ধনের সংখ্য। নির্নীত হইবে । ব্যক্তি বিবে- 
চনায় এক হইতে কোটিপব্যস্ত ধনসংখ্যা ঝবলিবে। আর যদি 
নূতন শিকলের ছুই তিনটি জায়দা বিজ্দহপঙ.ক্কিতে স্ীয় স্বীয় 
গৃহে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই সেই গৃহের অঙ্ক যোগ করিলে 

যত হইবে ধনীবাক্তির ধনসংখ্যা তত নির্ণয় করিবে । আর 

যদি নূতন শিকলের জায়দ! বিজ্দহ পঙক্কিতে স্বীয়গৃহে ন! 

থাকে তাহা হইলে ধন্রে সংখ্য। নাই, ইহাই পঞ্ডিতগণ 
বলিবে। 

অথ স্বপ্রপ্রশ্নঃ | 
ভূতীর়গৃহে স্বপ্নের শুভাশুভফল বিচার করিতে হইবে। 

পাশাক্ষেপণ পূর্বক শিকল গ্রস্তত করিয়। তাহার তৃতীয় খ্। 

ও শকুন পড্ক্তির তৃতীয় খণ্ড এই ছুই খণ্ড লইয়া! একটি 

জায়দ1] করিবে, পরে এইজায়দা! ও শিকলের প্রথম জায়দ! 

হইতে একটি নুতন জায়দ] করিয়া বিচার করিবে। যদি 
শেষোক্ত জায়দাটি শুভ হয় তবে স্বপ্নফল শুভ এবং 'গুভ 

হুইলে স্বপ্রকল অশুভ বলিবে । আর মধ্য হুইলে স্বপ্রকল মধ্যম 
বলিবে। এই প্রকারে খণ্ডার ভাব সকল দৃষ্টি করিয়া স্বপ্নের 
বিশেষ বিবরণ বলিতে পারিবে । 

এইক্ষণ চতুর্থ গৃহের বিশেষ বিবরণ কথিত হইতেছে । 

কোন স্ত্রী আসিয়। প্রশ্ন করিল যে, আমি একটি গুভ্রবর্ণ ষ্কা 

লাভ করিতে ইচ্ছ! করি, আমার এই মনোরথ পুর্ণ হইবে কি 
না। এই প্রশ্নে দৈবজ্ঞ পাঞ্চিত্বয় ফেলিয়া শিকল প্রস্তত 
করিয়া তাহার প্রথম ও চতুর্থ জায়দা হইতে একটী জায়দ। 
করিয়! বিবেচনা করিবে | যদি নৃ-ঃন জায়দাটী শুভ হয়, তাতা 
হইলে অভিলধিত স্বামী লাভ হইঠব জানাযায়। এ+ং এ 

জায়দ| অশুভ হইলে অভিলাষ পুণ হইবে ন|। পুরুষের বিরাহ 
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বিষয় বিচার করিতে হইলে চতুর্থ ও সপ্তম জায়দার ভাব দৃষ্টে 
ফল স্থির করিবে। 

অথ ভূগত্ধনপ্রশ্নঃ | 
ডুমিতলে ধন আছে কিন! এইরূপ প্রশ্ন হইলে শিকলের 

চতুর্থ ও ষ্ঠ খণ্ড হইতে জায়দ। প্রস্তুত করিয়! বিচার করিবে। 

যদি নূতন জায়দ! ওকল। ক্রিশ্ব! দাখিল হয়) তাহা! হইলে ভূমি- 
তলে ধন আছে,নিশ্চয় করিবে। আর যদি এীজায়দ] মুন্রীব হয় 
তৰেও ধন আছে বলিবে,কিস্তু তাহ! অতি অল্প এই কথ! বলিতে 

হইবে । ইহার অন্তথ! হইলে ধন নাই, ইহাই স্থির করিবে । 
আর এ দ্রব্য কোন দিকে আছে ইহা নিশয় করিতে হইলে 
সম্তাবিত স্থানে একটী চত্রত্্ অস্কিত করিয়া! &ঁ চতুরত্র মধ্যে 
তির্ধ্যক্ উর্ধক্রমে রেখাপাত করিয়। চারিভাগে বিভক্ত করিবে। 

তৎপরে পাশকক্ষেপণ করিয়া শিকল প্রস্তত করিবে । এই 
শিকলের চতুর্থ থণ্ডাতে যে দিক্ হইবে সেই দিকে দ্রব্য আছে 
স্থির করিবে । এইরূপে পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়! ধনের প্রকৃত 

গ্ান নিশ্চয় করিতে পারিবে । যেপর্য্যস্ত যথার্থ ভ্রব্য স্থান নিরূ- 

পিত না! হয় তাবৎকাল চতুরশ্রমধ্যে আংশিক চতুরত্র করিয়! 

পাষিঃক্ষেপথ পূর্বক পুর্বোক্ত প্রণালীতে কোন স্থানে ধন 
আছে 'তাহ1 জানিতে পারিবে । এইরপে দ্রব্যস্থান নির্ণয় করিয়! 

কত নিয়ে ধন আছে তাহা নিশ্চয় করিতে হইবে। 
অবইপডঙ্.ক্তির ক্রমানুসারে রেখা ও বিন্দুর সংখ্যা গ্রহণ 

করিয়া গণন1 করিবে । রেখাঙ্ক যত হইবে তাহার দ্বিগুণ করিলে 

যত সংখ্যা হইবে তত সংখ্যাদ্বার৷ ভূমির গভীরতা স্থির করিরে। 
এই প্রণালীতে অন্গুলী হইতে হৃস্ত পর্য্যস্ত অর্থাৎ কত হাত কত 
অস্ুলী মৃত্তিকার নিয়ে ধন আছে, ভাহা স্থির করিতে পারা 

যার। এইরূপে বিচার করিয় ভূমিমধ্যগ্ত বস্তুর স্থিতি নিশয় 
করিতে হইবে। | 

অথ সন্তানপ্রশ্নঃ । 

এইক্ষণ পঞ্চমগ্রহের প্রশ্ন কথিত হইতেছে । কোন ব্যক্তি 
গ্রশ্ন করিল যে, আমার সন্তান হইবেকি না। দৈধজ্ঞ পাশক- 

ক্ষেপণ করিয়। শিকল প্রস্তত করিবে । এই শিকলের আদ্য 
ও পঞ্চমরগহস্থিত জায়দা হইতে একটি এবং যষ্ঠ ও সগ্ডম জায়দা 

হইতে একটা এই ছুইটা জায়দ। করিয়! এ ছইটা হইতে আর 

একটা জায়! প্রস্তুত করিয়। বিচার কারবে। মদি শেষ নির্মিত 

জায়দাটা গুভ ও দাখিল হয় তাহা হইলে নিশ্চয় প্রশ্নকর্তীর 

রমলপাফি গণন। | 

সন্তান হইবে। আয় যদি জাঁয়দাটী দাখিল হইয়। অগ্ত 

হয় তবে সন্তান জন্মিয় শীপ্রই মরিয়া! যাইবে । এবং সাবিত 
কিন্বা মুন্রীব হইয়! গুভ হইলে চিরকালে স্তন জন্সিবে। মুন- 
ক্লীব হইয়া অণ্ড5 হইলে গর্ভপাত হইয়। থাকে। ইহার'অন্থথ। 
হুইলে সস্তান হইবে ন1, ইহাই বলিতে হইবে। 

কয়টী সস্তান জন্মিবে এইরূপ প্রশ্ন হইলে নিম্নলিখিত প্রণা- 

লীতে উত্তর করিতে হইৰে। পাশকক্ষেপণদ্বারা শিকল প্রস্তুত 

করিয়া তাহার আদা ও সপ্তম জায়দ! হইতে একটা নূতন জায়দ! 
করিরা বিচার করিবে। এ নূতন খণ্ডার অধিপতি নুর্য্য হইলে 
চারিটী, শুক্র হইলে ছয়টা, বুধ হইলে ছুইটা, চন্দ্র হইলে পাঁচটা, 
শনি হইলে একটী, বৃহস্পতি হইলে তিনটা, মঞ্গল হইলে চারিটী 
সম্তান জন্মিবে। আরযদি এজার়দার অধিপতি রাহ কিস্ব! 

কেতু হয় তাহা হইলে গর্ভআ্রাঁব হইবে, জান! যাঁয়। এইপ্রকারে 
দৈবজ্ঞ সন্তান প্রশ্নের উত্তর করিবে। 

অথ গর্ভপ্রশ্নঃ| 

আমার ভার্য্যার গর্ভ হইয়াছে কিনা, এইরূপ প্রশ্ন হইলে 
দৈবজ্ঞ নিয়লিখিত প্রক্রিয়াদ্বারা উত্তর করিবে । পাশকক্ষেপণ- 
দ্বার! শিকল প্রস্তত করিয়! তাহার আপ ও সপ্তম জায়দা হইতে 

একটী জান্বদ। করিস্ব। বিচার করিতে হইবে।” এ নৃতন জায়- 
দাটী যদি দাখিল কিম্বা! সাবিত হয় তাহ! হইলে গর্ভ হইয়াছে 
স্থির করিবে এবং খারিক্জ কিস্বা মুনক্রীব হইলে গর্ভ হয় নাই 

বলিবে ৷ অথবা ষষ্ঠ ও অষ্টম জায়দ হইতে নুতন একটী জায়দ। 
প্রস্তুত করিয়! উক্ত প্রথালী ক্রমে প্রশ্নের উত্তর করিবে। 

অথ পুভ্রকন্যাঁজননপ্রশ্নঃ | 
গর্ভে পুত্র কিম্বা কন্ত। হইবে, এইরূপ প্রশ্ন হইলে পাশক 

ক্ষেপণদ্বারা শিকল প্রস্তত করিয়া তাহার আদ্য ও সপ্ুম 

থণ্ডা হইতে একটী থণ্ড করিয়! তাহাতে পঞ্চম খণ্ড যোগ 

করিয়া প্রশ্ন বিচার করিবে । যদি শেষকুত খগ্াটী পুংসংজ্ঞক 
হয় তাহ হইলে গজ এবং স্ত্রী কিন্বা ক্লীবসংজ্ঞক হইলে গর্তে 

কন্ঠ। সম্ততি জন্ষমিবে জানা যায়। আর শিকলের আদ্য, সপ্তম 

ও পঞ্চম এই তিন থণ্ডাই যদি ক্লীবসংজ্ঞক হুয় তাহা .হইলে 

গর্ভে ব্লীব সন্তান নিশ্চয় করিয়। প্রশ্নের উত্তর করিবে। নির্ষিত 

শিকলের পঞ্চম জায়দাটা শকুন পও্ক্তির যত সংখ্যক গৃছে 

থাকিবে সন্তান সংখ্যা তত জানিবে । আর পঞ্চম খণ্ডাটা অগ্নি 
কিন্বা। বাযুতত হইলে পুত্র, জলতব্ব হইলে কন্ত। এবং পৃথথীত্বৰ 



রমলপাঞ্চিগণনা | 

সইলে গর্ভপাত নিশ্চয় করিবে । আর শ্রীজায়দাটী যদি পৃথীত 
হইয়| বলবান হয়, তাহা হইলে গর্ভপাত ন! হুইয়া কন্তা 

জন্মিবে। এবং যদি আদা খণ্ডাটা দিবসে বলবান হয় তাহ! 

হইলে দিবসে এবং রাত্রিতে বলবান হইলে রাত্রিতে ও সন্ধ্যাতে 

বলবান হইলে সন্ধ্যাসময়ে সম্তান জন্মিবে। নির্মিত শিকলের 

নবম জায়দার যে লগ্র হইবে, সেই'লগ্নে প্রসব হইবে । 

অথ সম্তানায়ুঃপ্রশ্নঃ। 

আমার সন্তান চিরজীবী কি অল্লাযু হইবে, এইরপ প্রশ্ন 
হইলে নিয়লিখিত প্রক্রিয়া স্বার। প্রশ্নের ফল বলিবে। পাশক: 
ক্ষেপণদ্বার। শিকল প্রস্তত করিয়! তাহার পঞ্চম ও সপ্তম জায়দা 
হইতে একটী জায়দা করিয়া! বিচার করিবে । যদি এ নুতন 
জায়দাটী শুভ হয়, তাহ! হইলে সন্তান চিরজীবী ও অণ্ডভ হইলে 
অল্লায়ু হইবে । এবং মধাম হইলে সন্তানের মধ্যমাঘু জানিবে। 

আমার সন্তান ধনবান্ কি দরিদ্র হইবে? এইবপ প্রশ্ন হইলে 

এইপ্রকারে উত্তর করিতে হইবে। পাশকক্ষেপণদ্বার শিকল 

প্রস্তুত করিয়া তাহার পঞ্চম ও অষ্টম জায়দ! হইতে একটি 
জায়দা করিয়। &ঁ জায়দা'ও পঞ্চদশ জায়দ! হইতে একটি নূতন 

জায়দ। করিয়। ফিচার করিবে। যদি নৃতন জায়দা! গুভ হয় 
তবে পুত্র ধনবান্, অণুত হইলে দরিদ্র এবং মধাম হইলে অল্প 
ধনশ[লী হুইবে। 

অথ রোগপ্রশ্বঃ। 

অগ্রে পাশকন্বার! শিকল প্রনস্তত করিয়। তাহার প্রথম গৃহে 

রোগীর, ষষ্ঠগৃছে রোগের, চতুর্থ গৃহে ওষধের, কোন মতে দ্বিতীয় 
ও দশম এই ছুই গৃছে ওষধের, দশম গ্রহে বৈদ্যের, একাদশ গৃছে 

আরোগ্যের এবং দ্বাদশ গৃহে দীর্ঘকালীন রোগের বিচার করিবে। 
যদ্দি উক্ত প্রথমাদদি গৃহে গশুত জায়দ| হয়, তাহা হইলে তত্তদ্- 

গৃ্োক্ত বিষয় সকলের গুভ এবং অপ্তত হইলে অণু জানিবে। 

রোগ 'জায়দ। যদি খারিজ কিন্বা মুন্রীব হুইয়! গুভ হয় তাহা 

হইলে শীঞ্জ রোগমুক্তি জান! যায়। আর যদি রোগ জামদা 

খারিনকিছবা! সুন্কীর হুইয়। অণ্ডভ হয় তাহা হইলে অনেক 

বিলম্বে ও বহরেেশে রোগমুক্তি হইয়া থাকে । এবং রোগজায়দ। 

বদি দাখিল কিস্বা সাবিত হয়, তবে জান! যায় যে, রোগমুক্তি 

হইবে না। ষষ্ঠখণ্া অগ্নিতত্ব হইলে পিত্তজন্ত, বায়ুতব হইলে 

বাতজন্ত, জলতত্ব হইলে কফজন্য ও পৃর্থীতন্ব ছইলে অলীর্ণজন্ত 

৪৯ 

রোগ নিশ্চয় করিবে। মত্তান্তরে পৃর্থীতত্বে রক্ত ও অস্থিবিকার 
জন্ত এবং চর্মাস্থিরমধ্যগত ক্ষত রোগ জান! যায় । 

অথ রোগিণোমরণজীবনপ্রশ্নঃ | 

শিকল প্রস্তত করিয়! তাহার প্রথম ও ষষ্ঠ জায়দা হইছে 

একটি জায়দা করিয়| বিচার করিবে । যদি এই শেষ জাঙ্গদার 
অধিপতি শনি কিন্বা! বুধ হুয় তাহা হইলে নিশ্চয় রোগীর মরণ 
হইবে । এবং এজায়দার অধিপতি যদি শনি বুধ ভিন্ন অন্য 
গ্রহ হয়, তাহ! হইলে রোগী মরিবে না । মতান্তরে আদা ও 
তৃতীয় লায়দা হইতে একটি জায়দ। করিয়! পুর্র্বধৎ মরণ জীবন 
নিশ্চয় করিবে। 

অথ চৌর্ধ্য প্রশ্নঃ । 

সপ্তম গৃছে চোরের বিচার করিতে হয়। পাশকক্ষেপণদ্বার। 

শিকল প্রস্তত করিয়। দেখিবে, যদ্দি শিকলে হুমর! ও নক 

এই ছুই জায়দ| ন। থাকে, তাহা হইলে জান! যাইবে যে, দ্রবা 

চোরে নেয় নাই, যাহার দ্রব্য তাহার ঘরেই আছে । মতাস্তারে 

যদি কজুলখারিজ ও অতবেখারিজ, এই ছুই জায়দা শিকলে 
দৃষ্ট ন হয়, তবে দ্রব্য চোরে গ্রহণ করে পাই জানা যায়) 

ইহার বিপরীতে দ্রব্য চোরে গ্রহণ করিয়াছে বলিবে। 
চোর শ্বকীয় কি পরকীয় এইরূপ প্রশ্ন হইলে, শিকলস্তিত " 

সকল জায়দার রেখ! বিন্দুর অঙ্ক গ্রহণ করিবে। প্রত্যেক 

রেখাতে ছুই এবং প্রত্যেক বিন্দুতে এক অঙ্ক ধরিবে। এই 

প্রকারে মকল বিন্দু ও সকল রেখার অস্ক একত্র যোগ করিম! 

যোগ ফলকে ৩ দিয়া ভাগ করিবে । ভাগ শেষ এক হইলে 

স্বকীয় লোক চোর হইবে, ছুই শেষ থাকিলে ই চোর নিকটে 
এবং তিন শেষ থাকিলে দূরদেশে আছে জান! যায়। 

চোর পুরীমধো আছে কি বাহিরে অ!ছে, ইহার বিবেচন। 

করিতে হইবে । এইস্থলে আদ্য ও চতুর্থ হইতে 'এক জায়দ! 

এবং সপ্তম ও দশম হইতে এক জায়দা! করিবে পরে এই দুই 

জায়দ। হইতে নৃতন এক জায়দ] করিয়। বিচার করিবে। বদি 
নৃন জায়দ! দাখিল কিন্বা সাবিত হয় তাহা হইলে “চার গ্রাম 

মধ্যে আছে স্থির করিবে, আর যদি পরী জায়দ। খানি, হয়, তবে 

চোর বহির্গত হইয়াছে জানা যায়। আর যদি এ জায়দ। 

মুন্রীব্হয় তাহ! হইলেও চোর গ্রাম মধ আছে বট, কিন্ত 
স্থানান্তরে যাইতে উদ্যোগ করিতেছে, ইহাই পলিবে 

নিকটবন্তী আত্ীয়বর্গের মধেচকে টে এইকপা প্রপ্ন 
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ভইলে পাশকক্ষেপণদ্ধারা শিকল প্রস্তুত করিয়! লইবে। এই 

শিকলের অষ্টম, দ্বাদশ, চতুর্দশ ও ষোড়শ এই চারি জায়দার 

প্রথম চারি অঙ্ক লইয়া একটি নূতন জায়দ! করিয়! বিচার 
করিবে । এই জায়দ! শিকলের কোন গ্রহে আছে, তাহা দৃষ্টি 

করিয়া নিয়লিথিত প্রকারে ফল বলিতে হইবে । যদি নূতন 
্গায়দাটি শিকলের প্রণম গৃহে থাকে তাহা হইলে চোর আত্মীয় 

ও নিজগৃহেই আছে স্থির করিবে । এইরূপ উ নূতন জায়দাটি 

দ্বিতীয় গ্রহে থাকিলে গৃহসম্বন্ধী, তৃতীয় গৃহে থাকিলে বন্ধু, ভ্রাতা 
ও ভগ্গিনী অথবা তাহাদের গৃহস্থিত কোন বাক্তিকে চোর 

বলিয়া স্থির করিবে । এঁজায়দ! চতুর্থ গৃহে দৃষ্ট হইলে পিতা, 
পিতামহ, ক্লুষক ও গ্রামবামী অথবা তাহাদের গৃহস্থিত কোন 

বাক্তি চোর বলিবে। পঞ্চম গৃহে জায়দ! দৃষ্ট হইলে দূত, প্রিয়- 
বাক্তি, বেস্ঠা, নর্তক ও সঙ্গীতাদিবিদ্যাবিশারদ এই সকল বাক্তি 

কিম্বা তাহাদের গৃহস্থিত কোন বাক্তিকে চোর জানিবে। যষ্ঠ 

গুছে এজায়দ1 থাকিলে দাস, দাসী, সেবক অথবা তাহাদের 

গহস্থিত কোন জনকে চোর নিশ্চয় করিবে। সপ্তম গৃহে 

জায়দ! থাকিলে জ্ঞাতি কিশ্বা! কোন স্ত্রীর গৃহে চোর আছে 

বলিবে। অষ্টম গৃহে জায়দ1 থাকিলে ইন্ত্রজাল বাবসায়ী, সন্ধা- 
ক্রির বিস্বকারী ও শ্মশানচাগ্ডাঙ্গাদির গৃহে চোর আছে জানিতে 

হইবে । নবমে এ জায়দ। দৃষ্ট হইলে পথিক, তপন্থী কিন্বা অতি- 
থির গৃহে, দশন গৃহে জায়দ। থাকিলে রাজা অথবা কোন প্রধান 

বাক্কির গৃহে চোরের অবস্থিতি জানিৰে। একাদশ গৃহে এ 

জাধদ] থাকিলে মিন্রের গৃহে, দ্বাদশ গৃহে জায়দা। থাকিলে কারা- 
বাসী, প্রহরী ও নীচলোকদিগের গৃহে চোর বাস করিতেছে, 

বুঝিতে হইবে । ত্রয়োদশাদি চারি গৃহের মধ্যে কোন এক স্থানে 

জায়দা দুষ্ট হইলে চোর অধিক দুরদেশে গিয়াছে জানিতে 
হইবে। যদি নূতন জায়দাটি শিকল মধ্যে দৃষ্ট না হয় তাহা 

হইলে শকুনপংক্তিক্রমে গৃহ স্থির করিয়! বিচার করিবে। উক্ত 

শিকলের নবম গৃছে খারিজ হইলে চোর দৃরদেশে এবং তৃতীয় 
গৃহে খারিঞ্জ হইলে চোর নিকটে আছে জানা যায় । আর যদি 

নবম ও তৃতীয় এই উভয় গৃহেই খারিজ থাকে তাহ। হইলে 
উক্ত গুহদ্বয়ের বলাবল বিবেচন1 করিয়া! ফল বলিবে। এবং 

এঁ ছুই গৃহের এক গ্ৃহছেও যদি থারিজ দৃষ্ট না হয় তাহ। হইলে 
গ্রা় মধ্যে চোর আছেস্থির করিবে। 

কোন দিকে চোর আছে, এইরূপ প্রশ্ন হইলে শিকলের দশম 
জায়দায় যে দিক বোধ হইবে সেই দিকে চোর আছেজান। 

রমলপাঞ্চিগণন। | 

যায়। শিকলের নবম জারদ| হইতে চোরের গৃঁহত্বার নিষ্চন়* 
করিতে পারা যায়, এ জায়দায় যে দিক্ পাওয়া যাইবে, 
চোরের গৃহদ্বার সেই দিকে হইবে। ৃ 

কতদূরে চোর আছে, এই প্রশ্ন হইলে, পূর্বোক্ত প্রকারে 
চোর দূর দেশে আছে কি নিকটে আছে, তাহ নিশ্চয় করিয়া এঁ 
খণ্ডার বিজদহ পংক্তিক্রমে অঙ্ক লইয়া চোরের দুরত্ব স্থির 
করিতে হইবে। এই প্রকারে ক্ষেত্রার্দি যোজনপর্য্যস্ত পথের দূরত্ব 
পরিমাণ জানিতে পারিবে | 

চোর ও ধনীর বাটীরমধ্যে কত গ্রাম ও কত বাটা আছে, 
এইরূপ প্রশ্ন হইলে রমলশাস্ত্রান্ুসারে যে প্রকারে উত্তর করিতে 
হইবে তাহ। বর্ণিত হইতেছে । শিকলের পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম ও 

সপ্তম এই চারি থণ্ডার সমস্ত রেখা ও বিন্দু গ্রহণ করিয়! 

অব্হ পঙক্তির ক্রমানুসারে সকল রেখা ও বিন্দুর অঙ্ক লইয়। 
একত্রযোগ করিবে । এই যুক্তাঙ্ককে উদ্তরূপ পঞ্চম গৃহাস্্- 
দ্বারা ভাগ. করিবে? ভাগ শেষ যতথাকিবে ধনী ও চোরের 
বাটার মধ্যে তত গ্রাম ও গৃহ আছে স্থির করিবে । 

চোরের আকৃতি ও রূপ কিপ্রকার; এই প্রন্থ হইলে শিকল 

প্রস্তুত করিয়া তাহার সপ্তম জায়দাটি অবাহ পড় ক্তির যত সংখ্যক 
গৃহে দৃষ্ট হইবে, নির্ষিত শিকলের তত সংখ্যক গৃহে যে জায়দা 
হইবে, সেই জায়দা দৃষ্টে চোরের আকৃতি ও রূপ প্রভৃতি শরীর 
চিন্তসকল নিশ্চয় করিতে পারিবে । | 

চৌরগৃহীত দ্রব্য গাওয়া যাইবে কিন1? এই প্রশ্ন হইলে নিষ্- 
লিখিত প্রক্রিয়। দ্বার উত্তর করিবে । পাশক ক্ষেপণদ্বারা শিকল 

প্রস্তুত করিয়! তাহার দ্বিতীক্প ও একাদশ হইতে একটি এবং 
আদ্য ও চতুর্দশ গৃহ হইতে একটি, এই ছুইটি জায়দ! করিয়! এ 
ছুই জায়দ! হইতে একটি নূতন জা'য়দা করিয়া বিচার করিবে । 
এই নূতন জায়দ। যদি ঘাথিল কিম্বা অবযাজ হয়, তাহ! হইলে 

জান! যায় যে, চৌরনীতত্রব্য শীঘ্রই পাওয়া! যাইবে। ইহার অন্তথ! 
হইলে দ্রব্য লাভ হইবে না, জান। যায়। আর এ নূতন জায়দ। 
যদ্দি দাখিল অথচ শুভ হয় ও দ্বিতীয় গৃহে সাবিত জায়দ1 থাকে, 

তাহা হইলে সকল দ্রব্য পাওয়া! যাইবে ও এঁ জানদা' অশ্ডভ 

হইন্জে অর্ধভাগ দ্রব্য লাভ হইবে । মুন্ক্লীব অথচ শুত হইলেও 
উক্তরূপ ফল জানিবে কিন্তু খারিজ অথচ অণুত হই চৌধ 

বন্ত পাইবে না । শিকলের দ্বিতীয় ও অষ্টম গৃহে খারিজ জায়দ। 

থাকিলে এই বোধ হইবে যে, চৌর্ধাপ্রব্য চোরের গৃহ হইতে 



রমলপাঞ্চিগণনা। 

শ্নন্তস্থানে গিয়াছে, তাহা চোরের গৃহে নাই। এই প্রকারে 
চৌর প্রশ্ন কথিত হইল। 

্ অথ খণমুক্তি প্রশ্বঃ। 
অষ্টম গৃহে খণমুক্তির বিবেচনা করিতে হয়। আমি খণ 

মুক্ত হইতে পারিব কি আমার খণ বুদ্ধি হইবে? এই প্রকার 

প্রশ্ন হইলে দৈবজ্ঞ পাশকক্ষেপণ করিয়া! শিকল প্রস্তত করিয়। 
লইবে। যদি শিকলের প্রথম গৃহে কজুলদাখিল, দ্বিতীয়ে 

অতবেদাধিল ও অষ্টমে ওকল! থাকে; তাহ! হইলে নিশ্চয় 

শীঘ্র খণমুক্তি হইবে । আর যদি দ্বিতীয়ে খারিজ ও অষ্টমে শুভ 

জায়ণ। থাকে তবে কিঞিৎকাল বিলম্বে খণমুক্তি হইবে, জানা 
যায়। এবং যদি আদ্যগৃহে হুমরা, দ্বিতীয়ে অঙ্কীশ ও তৃতীয় 

গৃহে ওকল! থাকে, তবে খণমুক্তি হইবে না, বরং উত্তরোত্তর 

খণ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। 

অথ বিদেশগতস্ত শুভাশুভ প্রশ্নঃ | 
নবম গৃহে বিদেশস্থ ব্যক্তির শুভাগুভ বিবেচনা করিতে 

হয়। বিদেশস্থ ব্যক্তি জীবিত আছে, কি মরিয়াছে ? এই- 
রূপ প্রশ্ন হইলে পাশকদ্বার শিকল প্রস্তুত করিয়! তাহার 

প্রথম গৃহ হইতে পঞ্চদশ গৃহপরধ্যন্ত সমস্ত জায়দার শুন্য গণন! 
করিয়া লইবে । “যদি প্র শৃন্তসংখ্য। ৩২ এর অধিক হয়) তাহা 
হইলে বিদেশস্থ বাক্তি জীবিত আছে নিশ্চয় করিবে । আর যদি 

এঁ শুন্তসংখ্যা! ৩২ এর নুন হয়ঃ তবে এর ব্যক্তির মরণ হইয়াছে 
এবং শুন্যসংখ্যা ৩২ হুইলে অতিকষ্টে আছে, ইহাই দৈবজ্ঞ 

বলিবে, আর আদ্যগৃহে শুভ জায়দা থাকিলে কিয়ৎকাল পরে 

কষ্ট নিবারণ হইয়া! স্থথ হইবে। 

অথ জয়পরায়প্রশ্ঃ | 

দ্শমগৃহে জয়পরাজয় বিচার করিতে হয়। পাশকন্বার! 

শিকল করিয়। তাহার গ্রথমগৃহে বাদীর, সপ্তম গৃহে বিবাীর 

এবং দশমগুছে রাজার বিষয় বিবেচনা করিবে । শিকলের প্রথম 

ও দশম জায়দ! 'হইতে একটি জায়দা প্রস্তত করিয়া দেখিবে যে, 

বদি এ জায়দ! গুভ হয়, তবে বিবাদী জয়ী হইবে। এবং এ 
জায়দ! অশ্ভ হইলে বিবার্দীর জয় জানিবে। এইরূপ সপ্তম ও 

দশম জায়দা হইতে একটি জায়দা। করিলে যদি তাহ! শুভ হয় 
তবে বিধাদীর এবং অশ্ডভ হইলে বাদীর জয় স্থির করিবে। 

উক্ত উভয় জায়দ। তুল্য হইলে উভয়ের সন্ধি অথব! জায়দায় 
ব্লাবল অন্দারে জয় পরাজর স্থির করিবে। প্রথমগৃহে শুভ 

৫১ 

জায়দ। থাকিলে বাদী ও সপ্তমগৃছে শুভ জায়দ] থাকিলে প্রতি- 

বাদী জয়ী হইবে জানা যায়। উভয় গৃহ গুভ হইলে উভয়ের 

সন্ধি ও উভয় জায়দ। অশুভ হইলে উন্য়ের পরাজয় স্থির করিবে। 

আর যাহার ধনগৃহের থণ্ডা খারিজ হইবে, বিবাদে তাহার 

অধিক ধন বায় হইবে এবং যাহার ধনগুহের লায়দ1 দাখিল 

হইবে. বিচারে তাহার লাভ হইবে। 

, অথ ভোজনপ্রশ্নঃ। 

আমি অদ্য ভোজন করিয়াছি কি না? এইরূপ প্রশ্ন হইলে 

পাশকক্ষেপণ করিয়া শিকল প্রস্তুত করিয়। বিচার করিবে। 

যদ্যপি শিকলের দশম গৃছে অণুত জায়দা হয় এবং দশমগুহ এ 

জায়দার শক্রস্থান হয়ঃ তাহ! হইলে ভোজন হয় নাই, নিশ্চয় 
করিবে । ইহার অন্তথ। হইলে উত্তম ভোজন হইয়াছে নিশ্চয় 

করিবে । আর যদি দশমগুহে আগ্নেয় খণ্ড! এবং দশম 

গৃহের থণ্ডাটি আগ্নেয়গুহে থাকে, তবে কেবল ইক্ষজাত 

শর্করা ভোজন করিয়াছে জানা যায়। এ খণ্ডাটি বায়ুগুহে 

থাকিলে মিষ্টমিশ্রিত গবা দধি ছুগ্ধাদি ভোজন বুঝায় । এবং 

জলীয়গৃহে থাকিলে মিষ্টান্ন সহিত ফলাদ্দি ভোজন জান। যায়। 

পার্থিবগৃহে থাকিলে মিষ্টান্ন মিশ্রিত রুক্ষচূর্ণ ও মিষ্টমিশ্রিত পিষ্টক 

ভোজন হইয়াছে বলিবে। এইরূপে গৃহের তত্ব অনুসারে 
ভোজনদ্রব্য স্থির করিতে হইবে । যদি দশম খণ্ডাটি ইস্তমাতের 

ঘরে থাকে, তবে সর্বরসান্বিত বিচিআভোজন বুঝায় । দশম গৃহে 

স্যর জারদা! থাকিলে তিলনংযুক্ত কটুব্যঞ্জন, চক্রের জায়দ! 
থাকিলে নবণান্থিত শাল্যোদন; মঙ্গলের জায়দা থাকিলে চনক 

সংযুক্ত তিক্তদ্রব্য, বুধের খণ্ড। থাকিলে মুদগমিশিিত মিশ্ররসদ্রবা, 

বৃহস্পতির থা থাকিলে মিষ্টমিশিত গোধুম, শুক্রের খণ্ড! 
থাকিলে অন্ন রসান্বিতদ্রবাঃ শনির জায়দ| থাকিলে কষায় রস- 

যুক্ত মাষকলাই এবং রাহুকেতুর খণ্ড থাকিলেও মাধাদি 
ভোজন হইয়াছে বলিবে। 

অথ মনোরথ সিদ্ধি প্রশ্বঃ | 

একাদশগৃহে মনোরথসিদ্ধি প্রশ্ন বিবেচনা! করিবে । আমার 

আশ! পূর্ণ হইবে কি না? এইরপ প্রশ্ন হইলে পাশকদ্বারা শিকল 

প্রস্তত করিয়া! তাহার আদ্য ও একাদশ জায়দ! হইতে একটি 

এবং আদ্য ও চতুর্দশ খণ্ড হইতে একটা এই দুই জায়দা'করিয়। 

& ছুই জায়দ! হইতে একটি নৃতন জায়দাঁ করিয়্। বিচার করিব । 

যদ্দি এই নূতন খণ্ডাট শিকলে দুষ্ট হয় তাহা হইলে আধা! 



৫খ্ 

সফল হইবে জান! যায় এবং এ জায়দা শিকলে না থাকিলে 

আশাপূর্ণ হইবে না। পূর্বন্কত নৃতম জার়দাটি শিকলঘ্বরের যে 

ঘরে থাকিবে সেই ঘরের শুতাশুভাদি ভাবদৃষ্টে আশাসিদ্ধির 

বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবে। 

অথ বন্ধমোক্ষ প্রশ্রঃ | 

দ্বাদশগৃহে বন্ধন মোচন বিবেচনা করিবে। কোন ব্যক্তির 

বন্ধনমোচন হইবে কি না? এই প্রশ্ন হইলে পাশকন্ধার| শিকল 

প্রস্তরহ করিয়! বিচার করিবে। যদি শিকলের দ্বাদশ খণ্ড 

থারিগ্ হয়, তাহ! হইলে বন্ধন মোচন হইবে জান1 বায়। 

দাখিল হইলে বন্ধন মোচন হইবে না) সাবিত হইলে চির- 

কারে মোচন হুইবে। এবং এ দ্বাদশ জায়দ। মুন্ক্লীব হইলে 

বন্ধ ব্ক্িকে আর অধিক দিন বন্ধনে থাকিতে হইবে জান! 

যার। যদি শিকলের চতুর্থে ও দ্বাদশে খারিজ এবং পঞ্চদশে 

ওকল। হয়, তবে বন্ধন মোচন হইবে না এবং বদ্ধ ব্যক্তির 

অন্তদেশে গমন হইয়! মৃত্যু হইয়। থাকে । এই প্রকারে দ্বাদশ 

গৃছে বিশেষ বিবরণ বল! হুইল, অন্তরযান্ত বিশেষ বিবরণ জায়দার 

ভাব বিবেচনায় জ্ঞাত হইবে। 

অথ কার্ধ্যাবধিজ্ঞানং। 
প্রশ্ন খণ্ডার অস্ক দৃষ্টে কতকালে কার্ধ্যসিদ্ধি হইবে তাহা! 

নিশ্চয় করিতে হইবে । খওা সকলের অঙ্ক কথিত হইতেছে । 

ফরহার ১, লহীরানের ৩, অতবেদাথিলের ৬, অবযাজের ১৯, 

তারিখের ১৫, কব্জুলথারিজের ২১, হুমরার ২৮, অস্কীশের ৩৯, 

নক্রত্ুলখারিজের ৪৫, ওকলার ৫৫ ইন্তমাতের ৬১, নক্রতুন 

দাখিলের ৭৮; অতবেথার্িজের ৯১, নকীর ১০৫) কব্জুলদাখি- 

লের ১২০, জমাএতের ১৩৬। এই সকণ খণ্ডাঙ্ক দৃষ্টে কার্ধয- 
পিদ্ধির কালস্থির করিতে পারিবে। 

অথ রুদ্ধপ্রস্তারোদ্ঘাটন। 
শিকলের প্রথমগ্ুহে জমাএত হইলে তাহাকে বন্ধ জায়দা 

বলে। যখন এইরূপ বন্ধ জায়দ] হইবে সেই সময় দৈবজ্ঞ প্রশ্ন 

বলিবে না, সময়াস্তরে পুনর্বার শিকল প্রস্তত করিয়। প্রশ্ন বিচার 

করিবে। পঞ্চদশগৃহে জমাএত হইলেও বন্ধ জায়দ হয়, এইরূপ 

স্থলে জায়দ! খুলিয়া! কার্য করিবে । জায়দ! খুলিবার নিয়ম 

এই | শিকলের আদ্য ও ত্রয়োদখ জায়দ] হইতে একটী, চতুর্থ 
ও চতুর্দশ হইতে একটা, সপ্তম ও পঞ্চদশ হইতে একটি এবং 

দশম ও ফোড়শ জায়দা হ্লইতে একটি এইরূপে চারি জায়দা 

রমলপাঞি গণনা । 

প্রস্তুত করিয়! এই চারি জায়দ! হইতে নূতন শিকল করিয়া! প্রশ্ন 
বিচার করিবে। এইব্প শিকল করিলেও যদি তাহার পঞ্চদশ- 

গৃছে জমাএত হয়, তাহ হইলে নিম্নলিখিত রক্রিযাদ্ধার! নৃতন 

শিকল করিয়| কার্য করিবে । শিকলের প্রথম চারি খণ্ড এবং 
লহীয়ান) হুমরা, অবযাজ, ও অঙ্কীশ এই চারি জায়দা। হইতে 

অপর চারি জায়দ! প্রস্তত করিয়া তাহ! হইতে শিকল করিবে । 
ইহাকে জায়দ1 খোলা বলে। প্রশ্নথওা যদি মিযাজ প..্ক্তিতে 

স্বীয়গৃহে থাকে, তাহ! হইলে প্রশ্নধগার অধিপতি যে গৃহ হইবে 

সেই বারে কার্ধ্যসিদ্ধি জানিতে হইবে । আর প্ররশ্নথও! মিয়াজ 
পঙক্তিতে স্বীয়গৃহে না থাকে বে প্রশ্নগৃহের দ্বাদশগৃহদ্বার! 
কার্ধ্যসিদ্ধির বার স্থির করিবে। 

অথ মুগ্রিগ্রশ্ঃ | 
মুষ্টি মধ্যে কোন দ্রব্য আছেকি না? এইরপ প্রশ্ন হইলে 

যে প্রকারে উত্তর করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে । 

পাশকক্ষেপণদ্বার| শিকল প্রস্তত করিয়া দেখিবে যে, এই শিকল 

মধ্যে যদি হুত্রাও নকী এই ছুইজায়দা থাকে, তাহ! হইলে 
মুষ্টি মধ্যে দ্রব্য আছে নিশ্চয় করিবে। এবং শিকল মধ্যে যদি 

উক্ত ছইটি জারদার একটিও না থাকে, তবে মুষ্টিতে কোন দ্রব্য 
নাই জানিবে। অথব! এ ছুই জায়দ। যদি শিকলের বহস্থানে 

থাকে, তবে মুষ্টি মধো অনেক বস্ত আছে বলিবে। মতান্তরে 
শিকল মধ্যে যদি চতুর্থ ও ষষ্ট গৃহে দাখিল ও সাবিত জায়দ! 

থাকে তবে মুষ্টি মধ্যে বস্ত আছে স্থির করিবে । অনেক মসুষ্য 

একত্র থাকিলে কোন ব্যক্তির মুতে দ্রব্য আছে) তাহ নিশ্চয় 

করিতে হইলে প্রথমতঃ দৈবজ্ঞ আপনার নম্মুথে সেই মন্থৃষ্য- 
দ্রিগকে পঙ.ক্তিক্রমে নিবেশিত করিবে । এক পঙ্ক্তিতে 
দশজনের অধিক রাখিবে না, দশজনের অধিক হইলে পৃথক 

পঙক্তিতে স্থাপন করিতে হইবে। তৎপরে পাশকক্ষেপথ 

ধরিয়া শিকল নির্মাণ করিবে। এই পিকলের সপ্তম গৃহে যে 

জায়দা হইবে অব্হ পঙ.ক্তিক্রমে সেই জায়দার শৃল্তাস্ক গ্রহণ 
করিবে। যদি শিকলের নবম গৃহে দাখিল বা সাবিত জায়দ। 

থাকে তবে দক্ষিণ হস্তে & অস্ক সংখা! গণনা করিবে। এই 
রূপ গণন! করিয়। এ মচুষ্য পঞ্ড.ক্তির যাহার উপরে অস্ক শেষ 
হইবে, সেই ব্যক্তির মুষ্টিতে দ্রব্য আছে। আর যদি শিকলের 

নবমে থারিজ বা মুন্কীব জার থাকে, তবে বামহস্তে গরণন। 
করিবে। | 

দক্ষিণ হস্ডের মুষ্টিতে বিঘা বাম হস্তের মুটিতে বস্ত আছে? 



রমলপাঞ্চি গণনা । 

*এইরপ প্রশ্ন হইলে শিকল প্রন্তত করিয়া বিচার করিবে । যদি 

নৈকলের হষ্ঠ। নবছ ও পঞ্চম গৃছে দাখিল কিন্া সানিত জারদা 
থাকে, তাহ। হইলে দক্ষিণ হন্তের মুষ্টিতে দ্রব্য আনে, বলিবে। 

আর যুদ্দি শিকলের এ সকল গৃছে খারিজ কিন্বা। মুনক্রীব জায়দা 

দুষ্ট হয়, তবে বামহস্তের মুতে দ্রব্য আছে, জানাধায় । অথবা 
শিকলের পঞ্চম ও বষ্ঠ জারদা হইতে একটি জায়দ! করিয়া বিচার 

করিবে । এই জাদ! দাখিল ব! সাবিত হইলে দক্ষিণহস্তের 
এবং থারিজ বা মুন্ক্লীৰ হইলে বাম হথ্েের মুষ্টিতে দ্রব্য আছে 
বোধ হয়। 

মুষ্টি মধো কিপ্রকার দ্ররা আছে, তাহ! নিশ্চয়ের প্রক্রিয়া 

কথিত হইতেছে । শিকলের প্রথম গৃহে দ্রব্য কঠিন কি মৃছ, 
দ্বিভীয় গুছে দ্রবোর বর্ণ” তৃতীয়গৃছে দ্রবোর স্বরূপ, চতুর্থ 
গৃহে দ্রবা দীর্ঘ কি বর্ড,ল, পঞ্চম গৃছে দ্রবোর মূলা, ষষ্ঠ গছে 
জ্রবোর গুরুত্বাদি পরিমাণ, সপ্তমে দ্রবাসংখ্যা, অষ্টমে ড্রবোর 

শত্রুত, নবষে দ্রব্য পূর্ণ কি খণ্ডিত, দশমে থাদ্য কি অখাদা, 

একাদশ গৃছে দ্রব্যনির্শাপ, দ্বাদশগ্ছে মুলাদি বিবেচন! 

করিবে । দ্রব্য ধাতু; মূল কি জীব এই বিষয় অষ্টম গৃহদৃষ্টে 
বিচার রুরিতে হইবে । যে খা ৃষ্টে যে প্রশ্নের উত্তর করিবে 
তাহার সপ্তমথণ্ডাত্বারা সেই পদার্থ কিস্বা তাহার সম্ভাবনা 
বলিবে । ছুই পর্দার্থের বিরুদ্ধভাব সম্ভব হইলে, সেই ছুই খণ্ড 
হইতে একটি নূতন জায়দ। করিয়! ফল স্থির করিতে হইবে। 

পূর্বে যে, গৃছবিশেষে দ্রব্যবিশেষের কথা বল! হইয়াছে, 
তাহার বিশেষ বিবরণ কথিত হইতেছে । দ্বিতীয় গৃহে আগ্নের 

খণ্ড থাকিলে কান্তিযুক্ত বর্ণ বলিবে। প্রথম গৃছে জলীয় খণ্ড 

থাকিলে মুষ্টি মধ্যে মৃত্তিকার কন্দুকাদি, এবং অবযাজ জায়দ! 
থাকিলে দৃঢ় রক্জ,বৎ পদার্থ বলিতে হইবে । তৃতীয় গৃহে অবযাজ 

থাকিলে মধ্যশৃন্তবস্ত বুঝাইবে। তারিখ জায়দা তৃতীয়ে বা নবমে 
হইল্লে সচিত্র, নুপ্চিহ্নবুক্ত, চিত্রিত, অস্িত, বস্ত জানাযাইবে। 

এবং তৃতীয়ে কি নবমে নকী কিন্বা ফরছা৷ থাকিলে সঙ্চছিদ্র 

"ত্রিকোণ বস্ত বরিবৰে। তৃতীয় ও প্রথম গৃহে ওকলা থাকিলে 
বস্ত্র কিছ! বন্ধল বেষ্টিত ভ্ত্রব্য, নবমে বাঘুখণ্ড। থাকিলে লোমা- 

স্থিত বস্ত, চতুর্দশ গৃহে ওকলা থাকিলে অগ্নিদগ্ধ দ্রবা বলিবে। 

এই প্রকারে মুষ্টিগত দ্রব্যের প্রকার কথিত হইল। এইক্ষণে 

খণ্ড! সকলের লক্ষণ কথিত হইতেছে । লহীয়ান, নক্রত্ু- 

দাখিল) অতবেদাখিজ, অবধাজ, ইন্তপ্নাত ও ফর! এই সকল 

পণ মৃছ। নকী, অতযেখারিজ, জমাঞত, ভুমর1) নক্রত,ল- 

৫৩ 
খারিজ, কন্স,লদ(পিল, এই সকল জায়দ| কঠোর। অস্কীশ, 

ওকলা, কজ,লখারিজ ও তারিখ, এই সকল খণ্ড মিশ্রিত । 

জায়দ1 সকলের বর্ণ কথিত হইতেছে । লহীয়ান পীত ও রক্ 

বর্ণ, অতবেরখারিজ পীত ও শ্যামবর্ণ, কজ,লদাখিল শ্বেত ও 

স্টামবর্ণ, কক্স,লথারিজ শ্বেত ও কুষ্ণবর্ণ, অস্কীশ রুষ্ণবপ, এ 

হ্টামবর্ণ অবযাজ শ্বেতবর্ণ। জমাএত গোধৃমবর্ণ, ভুমর। রক্ত 

বর্ণ, নক্রুত্তুলগারিজ পীতবর্ণ, ইন্তমাত হৃরিতবর্ণ, নক্রত্তল- 

দাখিল শ্তামবর্ণ, ফরহ1 শ্বেত, পীত, শ্তাম শ্রিতবর্ণ, অতবে. 

দাখিল শ্বেত হরিত ও শ্ঠ(মবর্ণ, নকী পীত, হরিত ও শ্তামবর্ণ, 

তারিখ হরিত; শ্বেত শ্তামবর্ণ। লহীয়ান্ দীর্ঘ, কবজ, লদাথিণ 

বর্ত,ল, কজুলখারিজ দীর্ঘ, জমাএত দীর্ঘচতুরজ্র, ফরহা 

ওকলা৷ বর্তল, অস্কীপ অঁসম!ন, হুমর! বর্তল, অবযাজ দীর্ঘ ও. 

বিস্তুত, নক্রত্বলখারিজ দীর্ঘ? নক্রত্তলদাখিল বিস্তীর্ণ, অতবে- 

খারিজ দীর্ঘ, নকী বিস্তীর্ণ, অতবেদাখিল ও ইনস্তমাত বর্ধ ল, 
তারিখ বিস্তীর্ণ । | 

লহীয়ান, নক্রত্বলথারিজ, ও অতবেখারিজ এই সকল 

জায়দাতে নগরে ও অরণ্যে বাস বুঝায়, তারিথে কৃষিস্থানে। 

কজ,লদাখিল ও জমা এতে ০সান! রূপাধিক্রয়স্থলে, অস্কীশে ও 

ইন্তমাতে হাটে, নকীতে বনে ও গ্রামে, অতবেদাখিলে বনবৃক্ষে, 
নক্রত্তলদাখিল উদ্যানে ও পাঠশালাতে, অবযাজে ক্ষেত্রে, 
উদ্যানে ও প্রবাসে, কজলখারিজে বনে ও পর্বতে, ফরহাতে 

নৃত্যালয়ে ও উদ্যানে, ওকলাতে অন্ধার স্থানে, ভমরাতে অন্ত্রও 

বৈদ্যস্থানে বাস জানাঘায়। লহীয়ান ও নক্রত্ত,লদাখিল এই 
জায়দায় অধিক মূলা, অবঘাজে মধামূল্য ছুই ওকলতে, তারিখে 
ও কজ,লদাখিলে সমমূল্য, নকী, অতবেখারিজ, কজুলখারিগ্ 

জমাএত ও অস্কীশ এই সকল জায়দাতে মূলাহীন, ফরহা, হুমরা, 

ইন্তমাত ও অতবেদাথিলে অল্প মূলা বলিবে। 
অগ্নি ও বায়ুতব্বের খণ্ডাতে অল্পতার এবং জল ওপৃর্থীতত্বের 

থণ্ডাতে অধিক ভার বোধ হয়। লহীয়ান, কজ.লথারিভ, এই 

সকল জায়দায় কটু ও তীক্ষরন জান] যায়। হুমরা, ফরহা, 

ইন্তমাত ও অতবেদাখিল এই সকল জায়দায় মিষ্টার, অবধাঞ্ডে 

ক্ষারঃ তারিখেতিক্ত। জমাঞএত,; ওকলা, ও কবজ্ুলদাখিলে মিষ্টান্ন, 

নকীতে ক্ষাররস ও অস্কীণে অল্নরস জানিবে। 

অথ মৃলধাতু জীবজ্ঞানং | 

কব্জুলদাখিল, জমাএত, ওকলা, অস্কীশ, অবযাজ, নক্রুত্,স 

দাখিল, নক্ী ও তারিখ এই নকল জানদায় মূল; লহীয়াল; 

৯১৯ 
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কব্ভুলথারি্, নক্রত্তলখারিজ, ও অতবেখারিজ এই সকল 

ঙায়দায় ধাতু) ফরহা, হোতা, অতবেদাখিল, ও ইন্তমাত এই 
সকল ল্ায়দায় জীব জানিবে। মুষ্টি প্রশ্নের যে সকল বিষয়, 

চু] 

লিখিত হইল দৈবজ্ঞ এই সকল বিশেষ রূপ বিবেচন। করিয়। 

প্রশ্নের উত্তর করিবে। 

অথমুকপ্রশ্নঃ | 
পাশকক্ষেপণ করিয়া শিকল প্রস্তুত করিয়া! তাহার আদা ও 

ব্রয়োদশ খণ্ড হইতে একটা নৃতন জায়দ| করিয়। বিচার করিবে। 
বদি এই নূতন থণ্ডাটি শিকলে দৃষ্ট হয়, তাহ! হইলে প্রশ্নকর্তার 
নিজ প্রশ্ন বলিতে হইবে । আর গর খণ্ড শিকলে না থাকিলে 
অন্যসন্বন্বীয় প্রশ্ন জানিবে। এই নৃতন*্জায়দ! শকুন পওফ্ক্তর 
যে গৃহের খণ্ড হইবে, সেই গৃহ দৃষ্টে মুকগ্রশ্্ের বিচার করিবে । 

মক্প্রশ্নের এই প্রথন প্রকার বল! হইল, এই ক্ষণ প্রকারাস্তর 
কণিত হইতেছে । শিকলের আদ্য হইতে যোড়শখগ্ডাপর্যাস্ত 
সকল জায়দার শৃন্ত গণন। করিয়! যত হইবে তাহ! ১৬. দিয়া 
তাগ করিলে যে অস্ক অবশিষ্ট থাকিবে শিকলের ততসংখ্যক 
গ্রহে মুকপ্রশ্নের বিচার করিবে। অ্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, 

ষোড়শ, আদ, দ্বিতীয়। ভূতীয়; ও চতুর্থ, এই সকল গৃহে প্রশ্রের 
সংস্থান জানিবে। এইটি মৃকপ্রশ্নের দ্বিতীয় প্রণালী । মুকপ্রপ্নের 
অন্যন্য প্রণাণী আছে। 

অথ চোরের নাম কথন প্রকার। 

প্রথমত চোরের নামে কত অক্ষর আছে তাহ নির্ণয় 

করিয়, পরে নামের অক্ষর নির্ণয় করিবে । পাশকদ্বারা শিকল 

প্রস্তত করিয়া লইৰে। এইক্ষণ কোন গৃহে ফরহ! আছে, তাহা 

দৃষ্টি করিয়! প্রশ্নের উত্তর করিতে হইবে । শিকলের প্রথম গৃহে 

ফরহ। থাকিলে চোরের নামে সপ্ত অক্ষর আছে জানিবে। এই 

দ্বি্ীয় গ্রহে ফরহা! থাকিলে চোরের নামে ছুই বর্ণ, তৃতীয় গৃহে 
তিন বর্ণ, চতুর্থ গৃহে চারি বর্ণ, পঞ্চম গৃহে পাচ বর্ণ, ষষ্ট গৃছে ছয় 

বর্ণ, সপ্তম গৃছে সপ্ত বর্ণ, অষ্টমে ছয়ু বর্ণ, নবমে পঞ্চ বর্ণ, দশমে 
চারি বর্ণ, একাদশে তিন বর্ণ, দ্বাদশে সপ্ত বর্ণ চোরের নামে 

আছে, স্থির করিবে । এয়োদশ গৃহে ফরহ1 থাকিলে দ্বিতীয় গৃহে 

যে খণ্ড) আছে, অবহ পঙক্তিক্রমে তাহার অস্ক সংখা যত হইবে, 
তত মংখ্যক বর্ণ চোরের নামে জানিবে॥। এবং চতুর্দশ ও 

ঘোড়শ গৃহে ফরহ। থাকলে চোরের নামে চারি বর্ণ আছে স্থির 

করিবে । যদি শিকলের ছুই তিন গৃহে ফরছ। থাকে, তাহ! হইলে 

রমলপাঞ্চি গণনা | 

যে গৃহ অধিক-বলযুক্ত হইবে, তাঁহার অস্কান্থুসারে চোরের নামা, 

ক্ষর সংখ্যা] স্থিরকরিবে। আর যদি শিকলে ফরহা! খণ্ড ন! 

থাকে, তাহা হইলে অবহু পঙ্ক্তির ক্রমে প্রথম গৃহের অস্ব 
খ্যা যত হইবে, চোরের নামে তত অক্ষর নিশ্চয়. করিবে। এই 

প্রকারে চোরের নামাক্ষর সংখা। কথিত হইল এইক্ষণ সেই 

সকল অক্ষরানয়ন প্রণালী কথিত হইতেছে । শিকলের আদ: 
ও ত্রয়োদশ জায়দ। হইতে একটা. নৃতন জায়দ। করিয়া! চোরের 
নামাক্ষর উদ্ধার করিবে । এই নূতন জায়দা বিজদইপক্তির যত 
সংখ্যক গৃহে থাকিবে নিয় অস্ষিত চক্রের উপরি হইতে তত 

ংখ্যক পঙ্.ক্তি গণন। করিবে। এবং এ নৃতন জায়দ! নিশ্মিত 
শিকলের যত সংখ্যক গৃহে দৃষ্ট হইবে; চক্রের উপরি পঙও.ক্তির 
তত সংথাক গৃহ গ্রহণ করিবে, পরে 'এই ছুই পঙক্জির মিলন 
স্থলে যে বর্ণ প্রাপ্ত হইবে সেই বর্ণ চোরের নামের আদ্য বর্ণ 

হুইবে। এই প্রকারে নামের প্রথম বর্ণ স্থির করিয়া নিষ়্- 

লিখিত প্রকারে নামের দ্বিতীয় বর্ণ আনয়ন করিবে । শিক. 

লের চতুর্থ ও চতুদ্দশ জায়দ! হইতে একটী নৃতন জায়দ' 
করিয়| এই জায়দা বিজদহ পঃ.ক্তির যত সংখ্যক গৃছে ও নিশ্শিং 
শিকলের যত সংখ্যক গৃহে দৃষ্ট হইবে সেই ছইঅদ্ক লইয়! 
পূর্বববৎ কাধ্য করিলে যে বর্ণ হইবে সেই বর্ণ ই নামের দ্বিতীয় 
বর্ণ জানিবে। উৎপন্ন খণ্ড নির্মিত শিকলে নী থাকিলে নিজদ 

পডক্তির অঙ্ক লইয়া! কাধ্য করিবে। 
তৃতীয় বর্ণ আনয়নের প্রণালী এই-_শিকলের সপ্তম ও পঞ্চ 

দশ থণ্ড। হইতে একটা নৃঠন জায়দ1 করিয়! পূর্বপগ্রাথালীক্র 
চোরের নামের তৃতীয় বর্ণস্থির করিবে । এইপ্রকার দশম ও 

ষোড়শ জায়দা হইতে নৃতন জায়দ! করিয়! তাহার অস্কদ্বার 
চক্র দৃষ্টে নামের চতুর্থ বর্ণ জানিতে পারিবে। | 

চোরের নামের পঞ্চম বর্ণ আনয়নের বিধি-__-শিকলের, প্রথম 

তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, একাদশ ও পঞ্চদশ এই সকল গৃহে, 

শৃণ্ঠ, গণন। করিয়া! একত্র যোগ করিবে পরে এই যুক্তাঙ্ককে ১: 
দ্বারা ভাগ করিলে যাহ! অবশিষ্ট থাকিবে, তাহ! বিজ 
থহ পঙ্ক্তির প্রথমাদ্ি গৃহে বসাইবে, যে গৃহে তাহা শে' 
হইবে সেই গৃহের খণ্ড! লইয়! পুর্ব্ববৎ কার্য করিলে নামে; 
পঞ্চম বর্ণ পাওয়া যাইবে। 

ষষ্ট বর্ণ আনয়নের বিধি_কেন্ত্র অর্থাৎ শিকৈর প্রথঃ 

চতুর্থ, সপ্তম ও দশম এই চারি জায়দার শৃন্ত ও রেখাঙ্ক সক 
যোগ করিয়। তাহাকে ১৬ দিয়। ভাগ করিলে যত অবশি 
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![কিবে বিজদহ পঙ্ক্ষির প্রথম গৃহ হইতে সেই অঙ্ক বসা- জায়দ। হইতে নুতন জায়দ! করিলে ওকল! নামক জাযদা 
টবে, যে ঘরে এই অঙ্ক শেষ হইবৈ সেই ঘরের জায়দা! লইয়! 
ূর্র্ববৎ কার্য্য করিয়। ষষ্ঠ বর্ণ স্থির করিবে। 

পাওয়া গেল। এই ওকল। বিজ্দহপঙ্.ক্তির দশম গহে এবং 

নিশ্মিত শিকলের বষ্ঠ গৃহে আছে। অতএব বিজ্দহপউ.ক্তির 
স্রগতম বর্ণ আনয়নের বিধি--শিকলের ত্রয়োদশ; চতু্দশ, ূ গৃহাস্ক ১০ দশ ও নিশ্শিত শিকলের গৃহান্ক ৬ ছয় পাওয়! গেল । 

পঞ্চদশ ও যোড়শ এই চারি জায়দার শুন্ত ও রেখার সংখ্যা যোগ 
করিয়। পূর্ববৎ ১৬ স্বার! ভাগ দিয়! কার্ধা করিবে । এইপ্রকারে 

চোরের নামের অক্ষর সকল নির্ণয় করিয়! স্ববুদ্ধিদ্বারা 'জাতি 
অনুসারে চোরের নাম বলিবে। | 

নামাক্ষরানয়নের উদাহরণ। 
পাশকক্ষেপণদ্ধারা শিকল করিয়া! তাহার প্রথম ও ত্রয়োদশ 

এইক্ষণ চক্রের উপরিস্থিত পঙ্ক্তি হইতে নিম্নদিকে গণন! 
করিয়। দশমপঙ্ক্তি ও উপরিস্থিত পঙ্.ক্কির দক্ষিণাভিমুখে 

গণন1 করিয়! ষষ্ঠপঙক্তি এই ছুই পউফক্তর সন্ধিস্থলে ম আছে, 
অতএব চোরের নামের প্রথম অক্ষর স জান! গেল। 

দ্বিতীয়বর্ণ আনয়নের উদাহরণ । 
শিকলের চতুর্থ ও চতুর্দশ জায়দ! হইতে নূন জায়দ! 
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. * বমালপাঝি গণন!। 
কপিল অঙ্কীশ পাওয়। গেল, এই অস্কীশ বিড়হুপওক্তির অষ্টম | জন সমৃছের যধ্যে চোর আছে নিশ্চয় করিবে। আর এই ছুই 
গহে আছে, কিন্ত দির্সিত শিকলের কোন গৃহেও অঙ্কীশ নাই, | জারদ! শিকলে ন1 থাকে তরে ই সকল জনের যধ্যে চোর নাই 
জাত গৃছে? কন্ধলদাখিল আছে, এই কজ,লদাখিল চঞ্জের নবম | স্থিরকরিবে। আর বদি উক্ত দুইটি জান্পদার মধ্যে একটী 

গহে দেখ! যাগ্প এবং বিজ.দহপঙ,ক্তির নবম গৃছে কব্তুলখারিজ, | জায়দ1 থাকে এবং তাহা! বলবান হয়, তবে চোর আছে ও বল: 
অতএব চক্কের নিম্মে নবমপঞ্জ্ক্তি ও উপর্লিভাগে অষ্টমপঙ,ক্কি | হীন হইলে চোর নাই জানিবে। সপুখস্থিত জমসমূছের মধ্যে 

লই! এই ছই পণ্ত-ক্তির মিলনস্থলের বর্ণ গ্রহণ করিলে অ পাওয়! ূ চোর আছে নিশ্চয় হইলে সকল জনকে ছইভাগ করিয়া! পৃথক 
গেল, স্থতরাং চোরের নামের দ্বিতীয় অক্ষর অ নির্ধারিত হইল | পৃথক.পিকল করিয়! যে 'ভাগের শিকলে হুমর! ও নবী দৃষ্ 

১, 

তৃতীয় বর্ণ আনয়নেরউদ্বাহরণ--শিকলের সপ্তম ও পঞ্চদশ | হইবে সেই ভাগে চোর অছে স্থির করিবে । এই প্রকারে 
জারদ| হইতে নৃতন জায় দা করিলে লহীয়ান হইল । এই লহী- 
যান বিন্গহ পঙ্ক্তির দ্বিতীয় গৃহে এবং নির্শিত শিকলের ভূতীয় 
গুছে আছে, অতএব চক্রের নিম্নদ্িকের দ্বিতীয় পঙক্তি এবং 
উপরিতাগ্ের তৃতীয় পঙ.ক্তির মিলনস্থানে দ দেখ! গেল, সুতরাং 
চোরের নামের তৃতীয় বর্ণ দ জান| গেল। এই প্রকারে সকল 

অক্ষর উদ্ধার করিয়! চোরের নাম নির্গয় করিতে পারিবে । 

পুনঃ পুনঃ ভাগ ও শিকল করিয়া গণন1 করিলে জনসযূহের 
মধ্যে কোন ব্যক্তি চোর তাহ। নিশ্চিত হইবে। 

চৌর নির্ণয়ের যতাত্তর কথিত হুইতেছে-_এই মতে গণন! 
করিলে ন্শ্চিয় চোর প্রকাশিত হইবে। দৈবজ্তঞ মন্ুখস্থ ব্যক্তি 
সকলকে পঙ্ক্তি ক্রমে দণ্ডায়মান করাইয়া রমলপাত্ত পূর্বক 
বিচার করিবে। শিকলের পঞ্চয; ষষ্ঠ ও সপ্বষ এই তিন জারদার 

অতাস্তরে চোর নির্ণয় । ৷ বিজদহু পঙক্রিক্রমে অঙ্ক গ্রহণ করিয়া! যোগ করিবে । যোগজ 

সন্পুস্থিত ব্যক্তি গণের মধ্যে কোন ব্যক্তি চোর, তাহ! | অস্ক যত হইবে সেই অক্ষ শ্রেণীস্থিত জনের প্রথম হইতে গণন| 

নিশ্চয় করণ প্রণালী কথিত হইতেছে। পাশকক্ষেপণন্ধার! পূর্ব | করিয়।। যাহার উপরি অঙ্ক শেষ হুইবে, সেইব্যক্তি চোর, 

কথিত প্রথালীত্তে শিকল করিবে । একটি সাঁধারথ ও অন্ত | ইছাই নিশ্চয় করিয়া লইবে। মনুষ্য সংখ্য। হইতে অস্ক সংখ 

একটি মুন্ক্রীব এই হুই শিকল করিয়া প্রশ্ন বিবেচনা করিবে । | অধিক হইলে প্রথম হইতে পুনঃ পুনঃ গণনা! করিবে। এইরূপে 

এইক্ষণ দেখিতে হইৰে যে, ছুই শিকলের মধ্যে কোন শিকলের | অনেক প্রকারে চোর নির্ণয়ের সন্কেত প্রণালী কথিত হইল 

কোন গ্রহে জমাএত আছে । এক শিকলের যে গৃছে অমাঞত দৈবজ্ঞ এই সকল সক্ষেতদ্বার সাবধান হইয়। প্রশ্নোত্তর করিবে। 

থাকিবে, অপর শিকলের সেই গৃহে যদি দাখিল কিন্বা সাবিত জঃয়দ। 
থাকে, তাহ! হইলে সম্মুথস্থিত জনসবুহের মধ্যে চোর আছে 

নিশ্চয় করিবে। আর যদি এ প্রকারে খারিজ কিন্ব৷ সুন্ক্রির 

অথ বর্ষ ফলবিচার । 
দৈবজ্ঞ স্ুক্মাত 'ও হ্র্যসংঘুক্ত হইয়! লোভন বেশ ধারণ করিয়া 

স্থশ্থির চিত্তে অতীষ্ট দেবতাকে নমস্কার ও গুরুদেবকে ধ্যান- 

দুষ্ট হয়, তবে সম্মুখে চোর নাই জানিতে হইবে। তৎপরে সন্ু-। করত সপ্তবার মন্ত্রপাঠ করিবে । তৎপরে সায়ন মেষগত বরিজ্ডে 
বত্তী জন সকলকে ছুই ভাগে ৰিভক্ক করিয়া তাহার কোন 

'ভাগে চোর আছে, তাহ! পৃর্ববৎ শিকল করিয়া গণনাস্থার! স্থির 

করিবে । এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ ছুইভাগ করিয়া কে চোর 

তা নির্ণয় করিতে পারিবে । আর যদি দ্বিতীয় শিকলের অষ্টমে 
সপ 

দিবসের পূর্বভাগে পাশকদ্বর ক্ষেপথ করিয়। পৃথিনীস্থ সমস্ত 
লোকের এবং দ্রেশের শুতাণডঁভ বিবেচনা করিবে । আগ্রে মন্থু 

যোর বর্ষফল বিচার কর! কর্তবা। শিকল প্রস্তত করিয়! তাহার, 

প্রথমাদি একা গৃহে তন্ুধনাদি একাদশ ভাবের গুভাশুভ 

দমাএত, দ্বিতীয়ে রা! নবমে নকী ও প্রথম খিকলেয়্ অষ্টমে নকী | বিচার করিবে। তন্ুধনাদিভাবের গৃছ অণ্ুভ হইলেও যদি 

দৃষ্ট হয় তাছা। হইলো যে, বাক্তি প্রশ্ন করিয়াছে সেই ব্যক্তিরেই 

চোর বলিয়া নিশ্চয় করিবে। এইরূপে সন্ৃতস্থ ব্যক্তিগথের মধ্যে 
কে চোর তাহা জানা যাইতে পারিবে। 

শকুন পঙ্ক্কির স্বীর গৃছে থাকে ওবলবান হয়, তাহ! হইলে 

সেই ভাবের শুভফল রলিবে । এবং খারিজ, দাখিলাদি বিবে- 
চনাতেও তন্ুধমাদি ভাবের শুভাগত পরিজ্ঞাত হইবে । শিক- 

 অন্যপ্রকারে চোর নির্ণয় কণিত হইতেছে ।-_পূর্বববৎ | লের স্বাদশ গৃহে দ্বাদশ্ৃযাসের ফল নিরূপণ করিতে হয়, প্রথম 
রমল পাতদ্বারা শিকল ক্রিয়া গণনা! করিবে। যদি নির্মিত গৃহে প্রথম মাসের, দ্বিতীর গৃছে ব্বিভীয় মাসের ফল নির্ণয় 
লিকলে নকী ও হুমরা ঢৃষ্ট হয়, তাহা! হইলে সন্ধুখস্থিত | করিনে এইরূপে অন্তা্ত গৃহ সৃষ্টে অন্তান্ত মাসের ফল স্থির 



'রমলপাঞ্চিগণনা । 

হইবে। মাপ খও1গুভ হইলে গুভ ফল এবং অগ্ডত হইলে 
অণ্ডভ ফগ্গ বলিবে। হইটি খু শুভ হইলে গু্ত ফল এবং ইহার 
বিপরীতে অণগ্ুভ ফল জানিবে। এইরূপে মান ফল উক্ত হইল, 

এইগ্ছণ দশাফল কথিত হইতেছে। 

পাশকক্ষেপণদ্বারা শিকলপ্রস্তত করিয়া তাহার ত্রয়োদশ, 

দশম, একাদশ ও চতুর্দশ এই চারি খণ্ড! লইয়া! আর একটি 

নূতন শিকল করিবে, তৎপরে এই .নূতন শিকলের প্রথম ও 

ব্রয়োদশ হইতে একটি ; দ্বিতীয় ও দশম হটতে একটি; তৃতীয় 
ও ত্রয়োদশ হইতে একটি এবং চতুর্থ ও চতুর্দশ হইতে একটি এই 
চারি জায়দ1 করিয়! তগ্ঘারা আর এক শিকল প্রস্তুত করিবে । 

এই রূপ শিকলের সাবিত সংজ্ঞা হয়। যদি ইহাতে সাবিত না৷ 

থাকে, তাহ! হইলে পুনর্ধার ত্রয়োদশ, দশম, একাদশ, ও-চতুর্দীশ 
ভায়দ| লইয়। শিকল করিবে । যাবৎকাল সাবিত ন] হয়, তাবৎ 

কাল পধ্যস্ত পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিবে । ছয় শিকলের অধিক 

সাবিত গমন করেনা । যদি প্রথমে সাবিত হয়, তাহা! হইলে 
লাভ ও স্ুথ হয়। দ্বিতীয়ে সাবিত হইলে সখ, তৃতীয়ে সাবিত 

হইলে ধন, চতুর্ধে সাবিত হইলে মধ্য ফল, পঞ্চমে সাবিত 

হইলে ক্লেশ এবং ষষ্ঠে সাবিত হইলে অতিক্লেশ বলিবে। 

স্থির শিকলের অস্ক সংখ্যাকে বর্ষ পরিমাণদ্বারা ভাগ করিয়া 

যাহ। ভাগ ফল'প্রাপ্ত হইবে, তাহা স্থূল দশ! এবং এই দশাকে 

১২ দিয়া তাগ করিলে যেভাগ ফল হুইবে তাহা সুক্ষ 
দশ! হয় (| এই শিকলের এক এক খগ্ডাতে পূর্বোক্ত মাস 
বিচারের ভার সৃপ্ব দশার বিচার করিবে। প্রথম খণ্ডাতে আদ্য 

দশ, “দ্বিতীয় থণ্ডাতে দ্বিতীয়দশা এবং তৃতীয় খখাতে তৃতীয় 

দশার ফল বলিবে। এইরূপে শিকলের খ$। সকল দৃষ্টে তাহার 
গুভাগুভারি বিবেচন1! করিয়। দশ! ফল স্থির করিতে পারিবে 

এইক্ষণ হুশ্মদশার ফলসাধনার্থ প্রকারাস্তর কখিত হুই- 

ত্তেছে। মাস খণ্ড ও দশা খও! হইতে একটি থণ্ড। প্রস্তুত করিবে, 
এই খণ্ডার নাম ফল খণ্ড। এই খণ্ডান্ুসারে সুশ্মদদশার ফল 

বলিবে। এ খণ্ড। যদি শুভ; গুতগৃহে পতিত ও বলযুক্ত হয়, 

তাহা হইলে গুভ ফল এবং ইহার বিপরীতে অণ্ডতত ফল হই! 

থাকে, 

. অনন্তর বর্ষ, মাস ও দিন ফল কথিত হুইতেছে। পাশক 
ক্ষেপণু করিক্ন। শিকল প্রস্তুত করিবে। পুনর্ববার পূর্কোক্তক্রমে 

সাবিত করিয়া ঠরে সাবিত হইতে আর এক (শিকল করিবে, 
এই শিকলের প্রথম ও অয়োদশ জায়দ। হইতে এক জার়দ। 

৫৭ 

করিয়া পৃথক স্যা্নে 'রাধিঝে, পরে চতুর্থ ও চতুর্দশ এগ হইসে 

এক খণ্ড করিয়! স্থানান্তরে রাখিবে, তৎপরে সপ্তম ও পঞ্চদশ 
থণ্ড। হইতে একখণ্ড1 করিয়া এক স্থানে রাখিয়। দশম ও ষোড়শ 

জায়দ। হইতে এক জায়দা করিয়। অপরস্থানে রাখিবে। এই্টরূপে 
চারি থণ্ড। প্রস্তুত করিয়! এই চারি খণ্ড হইতে অপর দুই খ 

করিবে। অনস্তর এই ছুই খণ্ড! হুইতে অপর এক থণ্ড গ্রপ্ত ও 

করিয়া সেই থণ্ডার ভাব দৃষ্টে বর্ষ ফল বলিবে। 
যদি মাস ফল জানিতে ইচ্ছ! হয় তবে, পূর্বোক্ত প্রকারে 

সাবিত শিকল করিক্ব। তাহ! হইতে চারি জায়দা! করিবে, 

পরে এই চারি জারদ! হইতে অপর ছুই জায়দা এবং এই ৪ই 

জায়দ! হইতে নূতন এক জায়দা করিয়া! তাহা! হুইতে প্রথ- 
মাসের ফলস্থির' করিবে। তৎপরে আদা মাসের শিকল 

হইতে দ্বিতীয় মাসের খণ্ড, দ্বিতীয় মাসের শিকল হইতে ভূতীয় 

মাসের খণ্ড! এবং তৃতীয়,মাসের শিকল হইতে চতুর্থ মাসের 
থণ্ড। করিবে । এই প্রকারে হ্বাদশ মাসের দ্বাদশ খণ্ড রচন। 

করিয়। পশ্চাৎ লিখিত নিয়মে দ্বাদশ মাসের ফল নিরূপণ করিবে। 

যদি প্রতিদিনের ফল জানিতে ইচ্ছ। থাকে, তবে তাহার 

প্রণালী এই--আদ্য মাসের শিকল হইতে চারি খণ্ড করিয়। 

তাহা হইতে অপর হুই খণ্ড ও এই ছুই খণ্ড। ইইতে একটি 

নূতন খণ্ড প্রস্তুত করিয়া! তাহাতে মাসের আদ্য দিনের ফল 

বলিবে। তৎপরে প্রথম হইতে দ্বিতীয়ের, দ্বিতীয় হইতে তৃতী- 
য়ের, তৃতীয় হইতে চতুর্থ দিনের জায়দ! করিবে । এই 'প্রধারে 
ত্রিংশদ্দিনের ত্রিংশৎ ॥জায়দ। প্রস্তত করিয়। প্রথম, মাসের 

ত্রিশ দিবসের ফল নিশ্চয় করিয়া লইবে। তৎপরে পুর্বোক্ 
প্রকারে দ্বিতীয় মাসের শিকল হুইতে দ্বিতীয় মাসের এবং 

তৃতীয় মাসের শিকল হইতে সেই মাসেরত্রিশ দিনের ত্রিশ 

খণ্ড। করিবে । এই প্রকারে দ্বাদশ মাসেক্ শিকল হইতে তত্ব 

ম্মাসের দিন সকলের থও প্রস্তত করিয়া! সেই সেই খণ্ড দৃষ্টে 
সেই সেই মাসের দিন ফল বিচার করিবে । 

এইক্ষণ পূর্বককৃত বর্ষমাসাদির থণ্ড। সকলের ফল কথিঠ 

হইতেছে । যদি বর্ষমাসাদির খণ্ডাটি লহীয়ান হয়, তাহ! হইলে 

সেই বর্ষমাসাদিতে মনুষ্য শুভকার্ষোে তৎপর হয় এবং তাহার 

সর্বপ্রকার মঙ্গল হইর়1 থাকে'। আর কৃষিকার্ষ্ে অন্নলাভ হয়, 
ঈতি ভয় থাকে না, এবং চতুষ্পাদ জন্তু ও স্বীয় ভৃত্য হইতে 

কিঞ্চিং কষ্ট হইয়! থাকে। | 
যদি বর্ষমাসাদি খণ্ড! কব্ভুলদাখিল হয়, তাহ1 হইলে 

তি 

১১২ 



৫৮ 

ব্যাপারে বহুলাভ, পুণ্য কর্খে মতি, বৃক্ষেতে অস্বৃত ল্য অনেক 

ফল, ভোজনে স্থখ ও উত্তম পদার্থের বৃদ্ধি হইয়। থাকে । এবং 

সেই বর্ষ মাসাদিতে রাজগণ সুধী ও সুনীতিযুক্ত হয়। প্রজা 

পালনে ও ভাহাদের গ্রীতি জন্মে । সংসারে স্থিতিরক্ষা ও পূর্বব- 
দবির্তি জন সকলের স্বাস্থ্য এবং ভয় নিবারণ হইয়া থাকে। 

বর্ষমানাদির খণ্ড কজ,লখারিজ হইলে সেই বর্ষমাসাদিতে 
মনুষ্য সকল উদ্বিগ্ন হয়) অধিক বৃষ্টি ও অধিক গ্রীক্ষ হইয়1 থাকে.। 

এবং রাজগণ অন্তারতৎপর, গৃহে গৃহে কলহ, নীচব্যক্তি ও 

চৌরগণের বৃদ্ধি হয় । জল ও অগ্নি হইতে অনেক দ্রব্য ন্ট হয়। 

দংশক প্রণীদিগের বৃদ্ধি হয, ও হটাৎ লোকের মৃত্য হুয়। এই 
সলক উপদ্রব নৈখত দিকে হইয়া থাকে। 

যদি বর্যমাসাদি খও্। জমাএত হয় তাহা! হইলে সকল গ্রকার 

পদাথের বৃদ্ধি হয়ঃ রাজগণ স্তায়তৎপর হয় ও প্রজা! সকল মুখী 

হইয়! থ্রাকে। প্রাণী বর্গের শ্লেম্সরিকার জন্ত কিঞিৎ ভঙ় 

উপস্থিত হয়। এই ফল উত্তর দিগ্বর্ি দেশে জানিবে। 

বর্ষমাসাদি খণ্ড ফরহা হইলে ধনবুদ্ধি, প্রতিগৃহে মঙ্গল 

কার্য, প্রজাবর্গের স্ুখবুদ্ধি, অনেক সস্তান ও অল্নাদি সঞ্চয় 

হইয়। থাকে এবং মধ্যে মধো অল্লাদি মছার্থ হয়। রাজাদিগের 
বহু কার্ধা ও যথাকালে সুবৃষ্টি হয়। এবং রত্ব পরীক্ষক্দিগের 
বৃদ্ধিহইয়! থাকে। | 

যদি বর্মমাসাদি থণ্] ওকল। হয় তাহা হইলে ভক্ষ্যদ্রব্য 

মহার্ঘ হন, মনু গণের বহুরোগ, উদ্বেগ, অল্প বৃষ্টি, বহুবাত 

হইয়! থাকে । রাজগণ অন্তায় তৎপর ও দাসাঁদ্ির উপদ্রব হয় । 

এই ফল মধ্য দেশে হইয়া! থাকে । 

বর্ষমাসাদি খণ। অঙ্কীশ হইলে সেই বর্ষমাসাদিতে অনুবৃষ্টি, 

ভক্ষাড্রব্য মহামূলা; মনুষ্য দিগের বহু রোগ ও কার্য্য সিদ্ধির কঠি- 
নত! হয়। এবং বহু ঈঘ হইয়াও তদছুরূপ বৃষ্টি হয় ন| । শক্তবর্গ 
ও রাজ! হইতে উদ্বেগ উপস্থিত হয়। এবং দেশস্থ প্রধান 

ব্যঞ্িদ্দিগের বহু ক্লেশ হয়। এই ফল পশ্চিম দেশে হইবে। 

যি বর্ষমাসাদি খণ্ড হুমর! হয়, তাহ! হইলে সেই বর্ষমাসা- 

দিতে অল্প বৃষ্টি, অতিশয় বাধু ও চৌর ভয় উপস্থিত হয়। রাজ 
গণ অন্যায় পথগামী হইয়। চৌরাদি 'হইতে ধন রক্ষাকরিতে 
সমর্থ হয়না । অনেক লোক নষ্টহয়। এবং লতা, বৃক্ষ ও 

ফলের বৃদ্ধি হয়, মনুষ্যগণ অনেক দ্রব্য লাভ করে, ও তাহাদের 

হ্্য বৃদ্ধি হই! থাকে । এই ফল অগ্রিকোণস্থ দেশে জানিবে। 
বর্ধমাসাদি খও্ড। অবধাজ হইলে সেই বর্ষমাসাদিতে বহুবিধ 

রমলপাঞ্চি গণনা ! 

কার্য সিদ্ধ ও প্রবাসী ব্জিদিগের প্রবাসের ফল সম্পর় হইব! 
থাকে। 'মনুযাগণের মিষ্টান্ন ভোজন, বহু দ্রব্য বৃদ্ধিও বহু শঙ্ত 
উৎপর হয়। রাজগণ সুখী, ন্তা়পর ও শাস্তরাঙ্গুরাণী হইয়া 
থাকে। এবং বাবসারিদিগের বহছুলাত ও বৃদ্ধি হয়। বায়ব্য 

দেশে এই সকল ফল জানিবে। 

বদি নক্রত্তলখারিজ বর্ষমাসাদি খণ্ড! হয়, তাহ! হইলে সেই 
বর্ষমাসাদিতে অল্প বৃষ্টি, বাণিজ্যহানি, রাজভয়, চৌরভয়, 
মধ্যবিধ শন্তোৎপত্তি, কঠোর বায়ু) জলে নৌকা মগ্ন, লোকভয়, 
প্রজাবর্গের রোগ বুদ্ধি) হইয়া থাকে । 

নক্রত্ুলদাখিল বর্ষমাসাদি খণ্ড। হইলে সেই বর্ধমাসাদিতে 
মন্ুযোর সখবৃদ্ধি অধিক হর্য, বহুশস্তোন্পত্তি ও ভয় নিবারণ হয় 

এবং রাজগণ নীতিযুক্ত;) মন্গুয্যের বহু ধন ও যথাকালে স্ুবুষ্টি 

হয়। বুক্ষে স্থগন্ধি ও সুমি ফল জন্মে । রাজ্যস্থিত সকল বাক্তি 

ধার্শিক হয়, দেশে কোন ভয় থাকে না, এবং শন্ত বুদ্ধি হইয়! 

থাকে। 

য্দি অতবেখারিজ বর্ষমাসাদি খণ্ড হয়। তাহা হইলে সেবক 

দিগের অল্প লাভ, অন বৃষ্টি, কুপ ও নর্দীতে অল্প জল, অধিক 

শীত হয়। এবং প্রবল বায়ু বহিতে থাকে, জলেতে লৌক! 
মগ হয়। রাজ। প্রজার প্রতি রাগ প্রকাশ করেন, ও রাজার 

লোভ বৃদ্ধি হয়, দেশে ও গ্রামে বহু উপদ্রব উপস্থিত হুইয়!| 

থাকে। এবং মধ্যদেশে ব্যাস্রার্দির ভয় উপস্থিত হয়। 

নকী বর্ষমাসাদি খও| হইলে নেই বর্ধমাসাদিতে বু মেধ 
গর্জন, অল্প বৃষ্টি, বিদ্যাৎপাত, বজপাত হয়। চৌরাদিরা ঘাতক 

হয়, মনুষ্যদিগের স্বাস্থ্যাতাব, নৈরাহ্, অন্নাদির বহুমুলা, রাজ 

গণ অন্তায় তৎপর, রাজার শত্রবৃদ্ধি) ইত্যাদি কল হইয়। থাকে । 

যদি অতবেদাদিল বর্ষমাসার্দি খণ্ড হয় তাহা! হইলে সেই 

বর্ষমাসাদিতে মন্থুষোর হর্ষ বৃদ্ধি, প্রতি গৃহে মঙ্গলোৎসব হয়, 

এবং এত অধিক বুষ্টি হইন়। থাকে যে, তাহাতে পৃথিবী জঙলপুণ 

হয়। রাজগণ নুনীতি যুক্ত হওয়াতে সর্বত্র দ্রব্যের সমান মুল] 

হইয়। থাকে । এবং বৃক্ষেতে অমৃততুলা সুমিষ্ট ফল জন্দে 
বনু ধন বৃদ্ধি হয়, প্রতি গৃহে বিবাহ কার্ধয হইতে থাকে। 

ই্তমাত বর্ষমাসাদি খও্! হইলে স্ইে বর্ধমাসাদিতে মন্্য্ে 
হর্ষ ও গুভ কার্ধে অভিলাষ জন্মে এবগুনিত্য কাধ্যে অন্থরাগ 
ও ব্যবসায়ীদিগের বৃদ্ধি হয় । রাঙাদিগের সমত&3 স্বাধীন বাছি 
দিগের কিঞিৎ কষ্ট হয়। সুগন্গি দ্রব্য ও রত্ব বুদ্ধি হইয়! থাকে। 



রমলপাঁফ্গণনা। 
এই সকল | পুস্তকে এই যৌগিকরমলই লিখিত হইল । সহজ্রমল আর্মার শের সম মূলা হয়, এবং দ্রব্য লাভ ছইয়! থাকে 

ফুল উত্তর দিগন্থিত দেশে হয়। 

যদি তারিখ বর্ষমাসাদি খণ্ড হয়, তাহা হলে সেই বর্ষমাসা- 
দিতে শুর্বদেশে মহ! বৃষ্টি ও প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়। সর্ব 
দেশে সকল মহুষ্যই ছুশ্চরিত্র হয় এবং খল ব্যক্তির লাভ হইয়া 
খাকে। কপট দূতের বৃদ্ধি, ভূমিকম্প ও গণকের বৃদ্ধি হয়। 
এই প্রকার বিশেষ বিচার করিয়া! বর্মমাসাদির ফল নিশ্চয় 
করিবে। ৃঁ 

এই রমলশান্ত্ ছুই প্রকার । কেবল শৃন্তপাতত্বার| চেহার! 
গ্স্ত5 করিয়! যে ফলাফল গণন। কর! যায়, তাহার নাম সহজ 
রমল। এবং অষ্টধাতূনির্টিতপাশক ক্ষেপণ করিয়৷ তদ্দারা 
চেহারা প্রস্তত করিয়া! ও এ শিকলের গ্রহ রাশি নক্ষত্র ও তাহা- 
দিগের দৃষ্টি বলাবলা্দি বিচারে যে ফলাফল বলা! যায়, তাহার 
নাম যৌগিফরমল। ইহা ফলিতজ্জ্যোতিষশান্ত্রের তুল্য। এ 

৫৯. 
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ইংলগদেশের কোন কোন জ্যোতির্বিৎ এ শাস্ত্রের অন্ন- 
বাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন । দেখা যাইতেছে যে, 
১৬৫৩ শ্রীষ্টাবে রিচার্ড স্তাওার্ল (18108970373) নামক 
জ্যোতির্বেতা তাহার প্রকাশিত সামুদ্রিকশান্ত্রে এই রমলপাঝি 
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ও রাশি ও গ্রহ ইত্যাদি ইংরালী নাম যাহা লিখিত আছে 
তাহা উদ্ধৃত করিয়। নিম্নে প্রকটিত করা গেল। এই গণন| যে 
যথার্থ, তাহা! অনায়াসে ভাবাভাবদৃষ্টে অবশ্তই বিশ্বাস কর! 
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